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 1UN Plaza, New York, NY 10017 USA
جميع الحقوق محفوظة. وال تجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة أو حفظها عبر أي نظام 
استرجاع، وال تجوز إعادة نشرها بأي شكل أو وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم آلية، أم 

عن طريق النسخ، أم التسجيل، أم خالف ذلك، من دون الحصول على إذن مسبق.

هذا الكتاب مسجل في المكتبة البريطانية ومكتبة الكونغرس

إخالء المسؤولية. ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، وال في طريقة 
عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان لمكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المركز القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، 
أو بشأن سلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها. تشير الخطوط المنقطة 

والمتقطعة على الخرائط إلى حدود تقريبية قد ال يكون هناك بعد اتفاق تام بشأنها.

االستنتاجات والتحليالت والتوصيات الواردة في هذا التقرير، كما هو الحال في التقارير 
السابقة، ال تمثل الموقف الرسمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو ألي من الدول 
األعضاء في األمم المتحدة التي تشكل جزءًا من المجلس التنفيذي فيه. وال يدعمها 

بالضرورة األشخاص المذكورون في الشكر والتقدير أو المشار إليهم في التقرير.

ال يعني ذكر أسماء شركات أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعمها أو يوصي بها 
أكثر من الشركات األخرى ذات الطبيعة المماثلة التي ال يرد ذكرها.

بعض األرقام الواردة في الجزء التحليلي من التقرير، حيثما ذكرت، هي تقديرات لمكتب 
تقرير التنمية البشرية أو لمساهمين آخرين، وليست بالضرورة إحصاءات رسمية للبلد أو 
المنطقة أو اإلقليم المعني الذي يمكن أن يعتمد طرقًا بديلة. جميع األرقام الواردة 
في الملحق اإلحصائي مستمدة من مصادر رسمية. اتخذ مكتب تقرير التنمية البشرية 

 جميع االحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المطبوعة. 
لكّن المادة المنشورة توّزع من دون أي نوع من الضمانات، سواء صراحًة أم ضمنًا.

تقع مسؤولية تفسير المادة واستخدامها على عاتق القارئ. ال يكون مكتب تقرير 
التنمية البشرية وال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤواًل، في أي حال من األحوال، 

عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها.

 ُطبع التقرير في الواليات المتحدة األمريكية، من قبل شركة AGS التابعة لشركة 
RR Donnelley، باستخدام أوراق خالية من عنصر الكلورين ومصدقة من مجلس رعاية 

الغابات. استخدم في الطبع حبر نباتي األصل.
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تقرير التنمية البشرية لعام 2020 هو العدد الثالثون 

وأحدث إصدار في سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية 
الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام 
1990. وهو مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع 
واالتجاهات والسياسات اإلنمائية، بالتحاليل واألدلة.

 ويمكن االطالع على الموارد اإلضافية المتعلقة 
 بتقرير التنمية البشرية لعام 2020 على الموقع

http://hdr.undp.org. وتشمل الموارد المتاحة على 
الموقع اإللكتروني النسخ الرقمية، والنسخ المترجمة 

واللمحة العامة المتاحة في أكثر من عشر لغات، 
والنسخة اإللكترونية التفاعلية، ومجموعة الورقات 

األساسية والبحثية المعّدة في إطار التقرير، والبيانات 
المصّورة التفاعلية وقواعد البيانات لمؤشرات 

التنمية البشرية، وشروح مفّصلة للمصادر والمنهجيات 
المستخدمة في األدلة المركبة، والمالمح القطرية 

وغيرها من المواد األساسية، وتقارير التنمية البشرية 
 السابقة العالمية واإلقليمية والوطنية. ويتضّمن 
الموقع اإللكتروني أيضًا التصحيحات واإلضافات.

يصّور الغالف الروابط المعقدة بين اإلنسان والكوكب 
الصورة من  تمّيز األنثروبوسين. استلهمت  التي 
 اإلمكانات الكثيرة الزدهار اإلنسان والكوكب 

إذا ما اتخذت البشرية خيارات مختلفة على مسار التنمية. 
خيارات تهدف إلى تعزيز اإلنصاف، والعناية باالبتكار، 

الرعاية للطبيعة. وغرس روح 
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فريق العمل

مدير المكتب والمؤلف الرئيسي
بيدرو كونسيساو

البحث واإلحصاءات
جاكوب أسا، وفرناندا بافيز إسبري، وجوزفين باسانين، وهيربيرتو تابيا، ويانشن تشانغ، 

وكرولينا ريفيرا فاسكيس، وريكاردو فوينتس، وسيسيليا كالديرون، وميلوراد كوفاسفيك، 
وبراين لوتز، وكريستينا لينجفيلدر، وتسنيم ميرزا ، وشيفاني نيار، ويو-تشي هسو

اإلنتاج واالتصاالت والعمليات
 آنا أورتوبيا، وأدمير جاهيك، ويمنى راثور، وماريوم سومرو، ودارشاني سينيفيراتني، 

 وريزارتا غودو، وسارانتويا ميند، وفي هواريز شاناهان،  وسيكوان برايس هوانغ، 
وجون هول، وكريستين هيغارد

الترجمة إلى اللغة العربية وتنسيق النص العربي للطباعة
 فريق من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 

بإدارة وإشراف نضال نون
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تمهيد

كانت سنة قاتمة، خّيم عليها واقعًا شبح جائحة كوفيد-19. ولسنوات 
لتزايد  منّبهين  كهذه،  جائحة  وقوع  احتمال  من  العلماء  حّذر  مضت، 
التي  الضغوط  جراء  البشر  إلى  الحيوانات  من  تنتقل  التي  األمراض 

يمارسها البشر على األرض.
الذي شهد  الماضي،  القرن  باّطراد خالل  الضغوط  وتصاعدت هذه 
إنجازات بشرية مذهلة، تستظّل ممارسات تكاد األرض تضيق ذرعًا بها. 
وأعداد  بالتشقق،  تنذر  المساواة  لعدم  وأوجه  المناخ،  في  تغّيرات 
النزاعات  بفعل  قسرًا  منازلهم  من  يشّردون  البشر  من  مسبوقة  غير 
على  القيم  ببناء  تنشغل  مجتمعات  جنته  ما  حصيلة  كلها  واألزمات، 

القياس، بداًل من بناء القياس على القيم. 
إلى  العلماء  دفع  ما  الجسامة  الكوكب من  على  العبء  وأضحى 
التفكير فيما إذا كانت األرض تدخل حقبة جيولوجية جديدة: أال وهي 
وللمرة  يعيش،  اإلنسان  أن  والمقصود  البشر.  عصر  أو  األنثروبوسين، 
األولى، في عصر تحكمه خيارات اإلنسان، ونحن أشّد خطرًا على بقائنا.
فالجمع بين المضي على مسار التنمية البشرية، وتخفيف الضغوط 
استكشافه  ويحّل  البشرية.  للتنمية  الجديد  األفق  هو  الكوكب،  عن 
لبرنامج األمم  البشرية  التنمية  تقرير  الثالثين من  العدد  في صلب هذا 

اإلنمائي.  المتحدة 
وفي هذه الحقبة الجديدة، يتوقف بقاؤنا ونماؤنا على إعادة رسم 
يعيش  التي  واألرض  اإلنسان  بين  المصير  ترابط  يحترم  للتقدم  مسار 
يتركونه من بصمة في  الميسورون وما  بأن ما يستهلكه  عليها، ويقر 

استنفاد الموارد، يسّد الفرص في وجه األقل حظًا.
األمازون،  لمناطق  األصليين  السكان  من  فرد  عن  يصدر  فعل  فأّي 
الذين طالما ساعدوا في حمايتها،  المدارية  الغابة  وهم حّراس هذه 
يمكن أن يزيل ضرر انبعاثات الكربون الصادرة عن فرد من أغنى واحد 
تحت  األصليون  السكان  يرزح  وبعد،  العالم.  سكان  من  المائة  في 

مشقات العيش، ويعانون االضطهاد والتمييز.
يتخلص  أن  قبل  جيل  آالف  أربعة  البشرية  من  ويمضي  يأتي  وقد 
حتى  الصناعية  الثورة  منذ  عليه  تراكم  ما  آثار  من  الجوي  الغالف 
يستمر  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الكربون.  أكسيد  ثاني  من  اليوم 
إطالة  وبالتالي  األحفوري،  الوقود  دعم  في  القرار  على  القّيمون 
دورة  عليه  أدمنت  ضار  عقار  وكأنه  الكربون،  استهالك  في  عادتنا 

العالمي.  االقتصاد 
 18 وقد نشهد بفعل أزمة المناخ، مدى حياتنا، انخفاضًا سنويًا بنحو 
يومًا في عدد أيام األحوال الجوية الشديدة في أغنى بلدان العالم، 
مقابل ازدياد يصل إلى 100 يوم في أفقر البلدان. وال يزال باإلمكان 

ذ اتفاق باريس بالكامل. خفض هذا العدد إلى النصف إذا ما ُنفِّ

أو  البشر  بين  اختيار  مسألة  ليس  فالمستقبل  التغيير.  أوان  آن  لقد 
الشجر؛ فإما معًا، أو ال بشر وال شجر. 

أولوية  صحة  األولى  للمرة  البشرية  التنمية  تقرير  دحض  وعندما 
تزال  الباردة ال  الحرب  1990، كانت  للتقدم في عام  النمو كمقياس 
في  اإلنترنت  شبكة  كانت  كما  السياسية،  الجغرافيا  تضاريس  ترسم 
الحقبة،  تلك  في  المناخ.  تغّير  عن  قلة  سوى  تسمع  ولم  مهدها، 
المحلي  الناتج  بدياًل طموحًا عن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  قدم 
حريات وفرص  لإلنسان من  تتيحه  لما  وفقًا  البلدان  يصّنف  اإلجمالي، 
لنقاش جديد  انطالقة  الطرح  ينشدها.  وكان هذا  التي  الحياة  لعيش 

حول معنى الحياة الجيدة، وسبل تحقيقها.
يتغّيرا.  لم  واإلمكانية  األمل  ولكن  الكثير،  تغّير  عامًا،  ثالثين  وبعد 
فمن لديه القدرة على إيجاد حقبة جيولوجية جديدة، ال تنقصه القدرة 
األنثروبوسين.  عصر  من  األخير  الجيل  لسنا  ونحن  التغيير.  اختيار  على 
المكتشفون  نحن  الحقبة،  هذه  رّواد  نحن  عليه.  يتعرف  من  أول  نحن 

والمبتكرون الذين يقع عليهم تقرير ما ستتذكره األجيال عنها.
مساحات  في  وراءنا،  نتركها  التي  األحفورية  بالبقايا  سُنْذَكر  فهل 
الطين  في  وغرقت  أيدينا،  على  انقرضت  التي  األنواع  من  خوت 
الزجاجات،  وسدادات  البالستيكية  األسنان  فرش  جانب  إلى  لتتحّجر 
بين  توازن  قّيمة:  بصمة  سنترك  أم  والهدر؟  الخسارة  إرثنا هو  فيكون 

اإلنسان والكوكب، مستقباًل عاداًل ومنصفًا؟
البشرية  التنمية  جديد:  “أفق  منه  ينطلق  الذي  الخيار  هو  وهذا 
بأيٍد  الوقوف  عن  بديل  على  الفكر  يحّرض  إذ  واألنثروبوسين”، 
الكوكب  وتغّير  المساواة،  عدم  وتفاقم  الفقر،  تصاعد  أمام  مكتوفة 
للتنمية  جديدًا  دلياًل  التجربة،  سبيل  على  فيه،  ونطرح  باألسوأ.  المنذر 
إطالق  أمل  على  الكوكب،  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية 
ارتياده.  يسبق  لم  مبتكر  مسار  بلد،  لكل  جديد  مسار  حول  نقاش 
الجميع  يختار  أن  ونأمل  جيل،  الطريق من كوفيد-19 ستكون مسيرة 

معًا.  عليها  السير 

شتاينر أكيم 
التنفيذي المدير 

المتحدة اإلنمائي برنامج األمم 
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شكر وتقدير

العالم  في  مكان  كل  في  فرد  كل 
قلب  وفي  كوفيد-19.  جائحة  من  أصابه 
عن  جديد  تقرير  إصدار  بدا  المعاناة،  هذه 
وكأنه   ،2020 عام  في  البشرية  التنمية 
الفريق  شعر  وقد  الضرورة.  دائرة  من  خرج 
الجامحة  اآلثار  توثيق  إلى  الماسة  بالحاجة 
البشرية  التنمية  على  للجائحة  والمدّمرة 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ودعم 
تغييرات  من  بد  ال  وكان  لألزمة.  استجابته 
في  التخطيط  حسن  لضمان  مسبوقة  غير 
واجتماعات  واالستشارات  اإلعداد  عمليات 
الفريق  ظّن  مرحلة،  من  أكثر  وفي  الفريق. 
والنجاح  الوقت.  على  يصدر  لن  التقرير  أن 
قناعة  على  وقفًا  كان  المهمة  هذه  في 
مهمة  رسائل  التقرير  هذا  في  بأن  ثابتة 
تحاكي أزمة العام، والتزام بمتابعة سلسلة 
مدى  على  تقارير  في  صدرت  رسائل  من 
ثالثين عامًا، ولكل من أبدى شجاعة وسخاء 
شكر  كلمة  المشروع  هذا  في  ومساهمة 

وتقدير لن تفي حق هذا الجهد الجماعي. 

تحت  االستشاري،  المجلس  أعضاء  بشكر  نبدأ 
قيادة ثارمان شانموغاراتنام وأ. مايكل سبنس، 
في  لنا  دعمهم  على  المتشاركين،  الرئيسين 
حيث  ومطّولة،  متعددة  افتراضية  اجتماعات 
أربع مسودات  بشأن  وافية  لنا مشورة  قدموا 
المجلس  في  اآلخرون  األعضاء  أما  طويلة. 
وكوشيك  أجاكايي،  أولو  فهم:  االستشاري 
بورات،  وهارون  بوتوتشنك،  وجانيس  باسو، 
وتوماس بيكيتي، وشيهنغ جيانغ، وغريتشن س. 
وفرانسيس  كارفالهو،  دي  زابو  وإيلونا  ديلي، 
فلورباي،  ومارك  وبافان سوخديف،  ستيوارت، 
وميليسا  كريشناكومار،  وجايا  كانبور،  ورافي 
ليتش، ولورا شينشيال ميراندا، وكروشيل واتين، 

وهيلغا ويز.
االستشاري،  المجلس  لمشورة  واستكمااًل 
التابع  اإلحصائي  االستشاري  الفريق  قدم 
متعلقة  عدة  جوانب  بشأن  توجيهات  للتقرير 
بالمنهجية والبيانات، ال سيما في حساب أدلة 

جميع  إلى  بالشكر  ونتوّجه  البشرية.  التنمية 
تركي،  وهاني  بيجيري،  ماريو  الفريق:  أعضاء 
وكاميلو  سايسانا،  وميكايال  ديكانك،  وكوين 
ماكفيلي،  وستيف  كوبينز،  ولودجارد  سِيتا، 
ومحمد عزير محي الدين، وشانتانو موخرجي، 
هالدورسون،  وماري  مونتويا،  وسيلفيا 

وجيسون هيكيل، وداني وازن. 
وقدم كثيرون آخرون اقتراحات سخية، دون 
ومنهم  رسمي،  استشاري  بدور  االضطالع 
وإيزابيال  إليس،  س.  وإرل  أزيفيدو،  ل.  إنيش 
رِيرز، ونيكوالس  تيشيرا، وإنغريد روبينز، وبليندا 
سين،  وأمارتيا  ستيغليتز،  إ.  وجوزيف  ستيرن، 
وبول شراير، وفيكتور غاالز، ودوغالس غولين، 
وأنتوني  كرابتري،  وأندرو  فينيشيل،  وإيالي 
وليغيا  ماكغريغور،  وجوديث  كوكس، 

نورونها، ودنكان وينغهام.
الوثيق،  التعاون  على  بالشكر،  ونتوجه 
مختبر  في  شركائنا  إلى  خاصة،  بصورة 
لوكاس  سيما  وال  العالمي  المساواة  عدم 
تشانسيل وتانكريد فويتوريز، وإلى زمالئنا في 
إنغر  سيما  وال  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج 
وكوريليا  بابتيستا،  خوسيه  وماريا  أندرسون، 
وماكسويل  ستون،  وستيفن  بريتوريوس، 
كومار،  وبوشبام  فور،  فان  وميرلين  غوميرا، 
للعلوم، بما في ذلك  الدولي  المجلس  وفي 
ريس،  وإليسا  دينيس،  وماثيو  تسوي،  زينيا 
سود،  وميغا  كلير،  سانت  ليرا  وأسونسيون 
وأليسون  غلوكمان،  وبيتر  الشهالي،  وإيف 
وديرك  منديسو،  سيساي  وبينيام  مستون، 
ميسنر، وهايدي هاكمان، الذين شاركونا في 
في  التفكير  إعادة  حول  مستمر  حوار  إطالق 
للفريق  االمتنان  عن  ونعرب  البشرية.  التنمية 
الفرصة  إلتاحة  بالموارد  المعني  الدولي 
ولمركز  وتلقيها،  المالحظات  لتقديم  لنا 
ستوكهولم  جامعة  في  للمنعة  ستوكهولم 
دعم. من  قدمه  وما  الوثيق  تعاونه  على 

نات  للبيا يضًا  أ نا  تقدير عن  ونعرب 
األقران  واستعراضات  الخطية  والمساهمات 
سيما  وال  التقرير،  فصول  من  لمسودات 

تيريزا  وماريا  أحمد،  نزهة  من  كل  قدمه  لما 
وسيمون  ألكير،  وسابينا  إسبينوسا،  ميراندا 
أوبست،  وكارل  أوبراين،  وكارين  أنهولت، 
أوغارتيمنديا،  بيرمانير  وإنياكي  أورد،  وتوبي 
باتيلو،  وكاثرين  أوكامبو،  أنطونيو  وخوسيه 
وسكوت  باري،  وإيان  باربييه،  وإدوارد 
بروكتر،  وجوناثان  برنال،  وخواكين  باريت، 
وماندي  تسينغ،  وجانيت  بيل،  وكيندون 
داونينغ،  س.  وأندريا  تشهيبر،  وأجاي  تشانغ، 
وفالنتينا  ديكاو،  وسيمون  ديساي،  وبينا 
وأونو  رودريغز،  ر.  وفرانشيسكو  روتوندي، 
غبوهوي،  ووليام  سيدل،  ورومان  سفيدين، 
وكاثرين  غوميز،  وأوسكار  غوش،  وأرونابها 
فرانكس،  وماكس  فاريير،  وديفيد   فارو، 
وجون إ. فرنانديز، وإدواردو فلوريس ميندوزا، 
وكريستيل  فينس،  وغايا  فيكتور،  ج.  وديفيد 
كورنيل،  وسارة  كاليدون،  وأكسل  كازابات، 
وديفيد  كول،  وإنجي  كوسفيدي،  وفاني 
لوتز،  وفولفغانغ  كويبر،  ج.  ويان  كولست، 
ومايكل  مالك،  وخالد  لينتون،  م.  وتيموثي 
موتوكريشنا، وولف م. مويج، وكارين نيبورغ، 
ونانديني هاريهار، وسولومون هسينغ، ودينا 

هيستاد، وديانكي فان ويك.
شباط/فبراير  بين  الفترة  في   وُعقد 
المشاورات  من  عدد   2020 وأيلول/سبتمبر 
وخبراء  الموضوع  في  خبراء  مع  االفتراضية 
في  مادية  مشاورات  وُعقدت  إقليميين، 
استضافها  كوريا  جمهورية  وفي  نيويورك؛ 
مركز السياسات في سيول التابع لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي؛ وفي زمبابوي، واستضافتها 
بشكر  ونتوجه  ألفريقيا.  االقتصادية  اللجنة 
خالل  قدمها  التي  المساهمات  على  خاص 
هذه المشاورات كل من بينا أغاروال، وليليبيث 
وأليساندرا  ألدي،  وجوزيف  أكوستا-ميشليك، 
ألفييري، وسانغون آهن، وجون أوما-موغابي، 
أيير، وجيهيون  إيكنز، وسانديا سيشادري  وبول 
آيرين بارك، وفرانس بركهوت، وستيف برومبي، 
وريتشارد بولتون، وإيزابل غيريرو بولغار، وريتشارد 
تشونغ،  وكيونغ  تشون،  وهونغمين  بيزر، 
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حفار  وريا  جيوفانيني،  وإنريكو  ثيغو،  وفيليب 
وفيونا  داي،  وروزي  خواجة،  وعاصم  الحسن، 
راينهارت،  وفورست  راماج،  وستيفن  دوف، 
وجين  ريتشاردسون،  وكاثرين  روتا،  وجيوفاني 
وتانيا  ساها،  وسابياساتشي  ريم،  هونغ 
وان  ويو  سولفانغ،  وانغفيلد  سريبوتنجاك، 
وسوراب  سوندارام،  كوامي  وجومو  سون، 
فروسمارتي،  وتشارلز  غرين،  وباميال  سينها، 
كاجيورا،  ونوبوكو  فيشر-كوالسكي،  ومارينا 
كالينوفسكي،  وتوماس  كاك،  وأنتوني 
وويليام  كرانتز،  وراندال  كاور،  وسيميريت 
كومين،  وفالفيو  كورسي،  وفابيو  كالرك، 
ويونسو  كويل،  وديان  كونكوني،  وأدريانا 
لين،  وديفيد  لي،  وهنري  التريل،  وسارة  كيم، 
وكوني  ميتز،  وبن  مورومبيدزي،  وجيمس 
نشميريروي، وبيتر هاس، وغوردون هانسكوك، 
ومارك  هايد،  وسامانثا  هانسكوم،  ولوريل 
هول، وستيفان هولغات، وإيبيو هونغ، وروبرت 

واتسون، وماتيس واكرنيغل، وكايال والش.
يصعب  األفراد  من  كبير  عدد  الدعم  وقدم 
التي  المشاورات  وترد  هنا.  جميعًا  ذكرهم 
http://hdr.undp.org/ الموقع  على  عقدت 
المزيد  أسماء  وترد   ،en/towards-hdr-2020
الموقع  على  والمشاركين  الشركاء   من 
http://hdr.undp.org/en/acknowledgements-
hdr-2020. وننوه أيضًا بما قدمته من مساهمات 
وأنشطة دعم ومساعدة المؤسسات الشريكة، 
في  والقطرية  اإلقليمية  المكاتب  فيها  بما 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
من  الزمالء  من  لعديد  بالشكر  ونتوجه 
في  ساهموا  الذين  المتحدة  األمم  عائلة 
المشاورات  استضافة  التقرير من خالل  إعداد 
ومنهم  والمشورة،  التعليقات  تقديم  أو 
وشاميكا  حموي،  روبرت  باتشيني،  إنريكي 
موريرا،  بيدادي  دا  تيريزا  وماريا  سيريمان، 
والتنمية؛  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  من 
تشينغ،  جاكي  واي  وهوي  بونيني،  وأسترا 
وسارة كاسترو-هالغرين، وإليوت هاريس، من 
في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة 

وبالل  أنطونينيس،  ومانوس  المتحدة؛  األمم 
ديديو،  كريستينا  وآنا  بيال،  ونيكول  بركات، 
مورايس،  دي  ليما  وكاميال  ريدمان،  وكاثرين 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  من 
بيسادا،  وهاني  بانيهاني،  وشمس  والثقافة؛ 
وشياوجون  نظير،  ونافيدا  تشيديك،  وخورخي 
المتحدة  األمم  مكتب  من  وانغ،  غريس 
وكونال  الجنوب؛  بلدان  بين  ما  في  للتعاون 
االقتصاد  لبحوث  العالمي  المعهد  من  سين 
المتحدة؛ وزمالء  اإلنمائي في جامعة األمم 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  من  كثيرون 
وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة.
برنامج األمم  الزمالء في  العديد من  وقدم 
والمساهمات.  المشورة  اإلنمائي  المتحدة 
باباتوندي  من  لكل  امتناننا  عن  ونعرب 
وجاميسون  أربوليدا،  وكارلوس  أبيديوي، 
لتقديم  الوقت  من  الكثير  كرس  )الذي  إرفين 
وأرتيمي  التقرير(،  في  والمساهمة  المشورة 
إزمستييف، وخيسوس ألفارادو، ومارسيل أليرز، 
وباخودور  إيزياكونوا،  وأهوّنا  إنتيني،  وفيتو 
وبيتينا  إيغر،  سبوالريك  وميريانا  إيشونوف، 
باز، وميدوري  بارك، وكليا  باربوسا، وهيه-جين 
ومليكة  باميموري،  وسادي  باكستون، 
تيسا،  وبرتراند  بوسيتو،  وبرادلي  بهاندركار، 
ديكو،  ديكروز، وسيمون  جوبنر، وجوزيف  وآن 
وآبدواليي مار دييه، وإيزابيل دي سانت مالو 
سكوت،  وتيم  ستويكا،  وأنكا  ألفارادو،  دي 
أ.  وأوسكار  شودري،  وساروات  سالي،  وبن 
فرنانديز،  وألمودينا  غيلبين،  ورايموند  غارسيا، 
فيرني،  وآن  فلين،  وكاسي  فروت،  وبرتراند 
كلينغبيل،  وستيفان  كاندوتي،  وميشيل 
وراكيل الغوناس، ولويس فيليبي لوبيز-كالفا، 
وماريون ماريغو، وجورج غراي مولينا، ومنصور 
نديايي، وسيدني نيلي، وباالز هورفاث، ومراد 

وهبه، وكاني ويغناراجا.
الموهوبين  المتدربين  بدعم  أيضًا  وحظينا 
كاستيلو  وسيزار  سينغ،  وأجيتا  أغواد،  جادر 
الوقائع  ومدققي  كو،  وجونغجين  غارسيا، 

شيلينغز،  وتوبياس  توشيدلوفسكا،  إميليا 
وجيريمي ماراند.

البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  ويتوجه 
بخالص الشكر إلى حكومات ألمانيا والبرتغال 
من  قدمته  لما  والسويد  كوريا  وجمهورية 
وهو  أساسي  المستمر  فدعمها  مالي.  دعم 

موضع تقدير كبير.
والمصممين  المحررين  إلى  بالشكر  ونتوجه 
 Communications مؤسسة  في  المحترفين 
بروس  بقيادة   Development Incorporated
روس-الرسن، وهم جو برينلي، وكريستوفر تروت، 
وبيتر ريدفيرز-لي، وجو كابونيو، ومايك كرمبلر، 
وميتا دي كوكويرمونت، وإلين ويلسون. كما 
نتقّدم بكلمة شكر خاصة إلى بروس، الذي تولى 
تحرير التقرير األول منذ 30 عامًا، وتقريبًا جميع 
التقارير الالحقة، فأضفى قدرًا وافرًا من الدقة 

والحكمة، ال بل والكثير من التشجيع.
وفي الختام، نتقّدم بجزيل الشكر إلى المدير 
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكيم 
شتاينر. فبنظرته الثاقبة وتذكيره الدائم بضرورة 
ما  قدم  اإلنسان،  شواغل  التقرير  يحاكي  أن 
نحتاج إليه من توجيهات لعرض الحجج بطريقة 
القائل  وهو  المتناول.  قريبة  ولكن  دقيقة 
جائحة  من  سياقًا  يستمد  أن  بد  ال  التقرير  بأن 
هي  هذه  فكانت  بعدها.  وما  كوفيد-19 
حافلة  سنة  في  التقرير  إعداد  لمسار  البوصلة 
إلى  ارتقينا  قد  نكون  أن  ونأمل  بالتقلبات، 
مستوى التوقعات بينما ندفع التنمية البشرية 

نحو أفقها الجديد في عصر األنثروبوسين.

بيدرو كونسيساو
مدير

مكتب تقرير التنمية البشرية
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مساهمة خاصة

التنمية البشرية ومحبوب الحق  
أمارتيا سين، أستاذ في جامعة توماس دبليو المونت، وأستاذ اقتصاد وفلسفة في جامعة هارفرد 

مقياس  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  سرًا  ليس 
في  االقتصادية  لإلنجازات  الفجاجة  غاية  في 
الحقيقة  هذه  الحق  محبوب  أدرك  لقد  الدول. 
تمام اإلدراك حتى عندما كان طالبًا في المرحلة 
الجامعية األولى. وحين كنا زميلي دراسة في 
حول  الحديث  تجاذبنا  طالما  كامبريدج،   جامعة 
مقياسًا  بوصفه  اإلجمالي،  المحلي  للناتج  ما 
شائعًا، من تأثير مضلل. وتناولت أحاديثنا أيضًا كم 
هو سهل تحسين هذا المؤشر إذا ما اسُتبدلت 
لنوعية  بأوجه  المنتجة  السلع  قيم  في حسابه 
آخر،  إلى  البشر. ومن حين  ينشدها  التي  الحياة 
دراسية  حصة  عن  للتغّيب  استعداد  على  كنا 
اقتراح  حول  ممتع  نقاش  سبيل  في  أكثر  أو 
تحسينات بسيطة على الناتج المحلي اإلجمالي. 
وما عدنا في المرحلة الجامعية األولى بعد 
عام 1955، وتفرقت بنا السبل، إال أننا حافظنا 
بأن  ثقة  على  وكنت  المتينة.  صداقتنا  على 
محبوب الحق سيعود إلى شاغله المفّضل يومًا 
صيف  في  معي  تواصل  حين  أفاجأ  فلم   ما، 
عام 1989، وفي صوته نبرة إلحاح، قائاًل إن علّي 
أن أترك كل ما بيدي، وأنضم إليه للعمل فورًا 
اإلنمائي وأساهم  المتحدة  األمم  برنامج  لدى 
المؤشرات  فهم  لجالء  مشترك  جهد  في 
لالستخدام  وقابل  جيد  دليل  ولوضع  عمومًا، 
الحق  محبوب  كان  بالتحديد.  الحياة  نوعية  عن 
)ولديه  بها  يستهان  ال  أساسية  أعمااًل  أنجز  قد 
المعيشة في  عن ظروف  مدهشة  معلومات 
بلدان مختلفة في العالم(، واستكشف العالقة 
الوطيدة بين العمل التحليلي الذي أجريته عن 
من  االجتماعية  الخيار  ونظرية  الرفاه  اقتصاد 
جهة، وبين مهمة إنشاء ما أطلقنا عليه الحقًا 

اسم “دليل التنمية البشرية” من جهة أخرى. 
أللتحق  شيء  كل  أترك  أن  سهاًل  يكن  لم 
ولكنني  المتحدة،  األمم  في  الحق  بمحبوب 
لفترات  إليه  االنضمام  من  األمر،  آخر  تمكنت، 
يأمل  كان  ما  في  مساعدته  محاواًل  منتظمة، 
الصينية  األطعمة  من  وجبات  صحبت  بإنشائه. 
والجنوب آسيوية )من مطاعم كان محبوب هو 
يحاول  ما  نحو  تقدمنا  متعة  يختارها(  من  دائمًا 
في  شكوك  من  الرغم  على  تحقيقه،  محبوب 
األمم  برنامج  في  زمالؤه  ُيخفها  لم  النجاح 
المتحدة اإلنمائي. وقد انضم إلينا عدد من الخبراء 

لنا مشورة  وقدموا  االقتصاديين كمستشارين، 
قّيمة بشأن الجهد الذي بدأت مالمحه ترتسم. 

بشأن  وفاق  على  الحق  ومحبوب  أنا  كنا 
توصلنا  اختلفنا،  حين  وحتى  المسائل،  معظم 
ومن  المتباينة.  توجهاتنا  بين  للجمع  سبل  إلى 
المواضيع التي اختلفنا عليها، أول األمر، مدى 
فائدة وضع دليل جامع بوصفه تعبيرًا متكاماًل 
القياسات  وكذلك  البشرية”،  “التنمية  عن 
المتفرقة التي تمثل مختلف أوجه ذلك الدليل. 
ولم  عديدة،  مختلفة  خصائص  البشر  فلحياة 
رقم  إلى  بالتوصل  يبد لي معقواًل ذلك األمل 
يبّينها كلها على نحو “سحري” متكامل.  واحد 
وحاججت بأن مجموعة من األرقام والتوصيفات 
دليل  من  أفضل  نحو  على  المهمة  ستؤدي 
مضّخم واحد يعّبر عنه كرقم ما. وكان علي، آخر 
ترى كم  وأنك  بد  “ال  أقولها صراحة:  أن  األمر، 
هو مبتذل هذا الرقم الواحد المتخيل إذا كان لنا 
أن نحاول أن نمّثل به، في آن معًا، هذا العدد 
الكبير من الخصائص المتباينة للحياة”. فأجابني 
محبوب بأن هذا الرقم، وال شك، مبتذل، إال أننا 
لن نتوصل أبدًا إلى بديل واسع االستخدام عن 
الناتج المحلي اإلجمالي ما لم يكن على نفس 
المستوى من البساطة، واالبتذال. وأكد محبوب 
رأيه مصرًا على أن “المعنيين سينّوهون بتفوق 
المكّونات المتعددة التي ستضعها، ولكن حين 
يأتي وقت االستخدام المباشر فسوف يتخّلون 
البسيط  الرقم  ويختارون  المعقد،  عالمك  عن 

الذي يمثله الناتج المحلي اإلجمالي”. 
األفضل  االستراتيجية  بأن  محبوب  وحاجج 
برقم  اإلجمالي  المحلي  الناتج  منافسة  هي 
منفرد آخر، رقم يعبر عن التنمية البشرية. لن يكون 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  ابتذااًل  أقل  ذلك 
أقرب  صلة  ذات  معلومات  سيتضمن  ولكنه 
التنمية  دليل  بأن  محبوب  وأضاف  بالواقع. 
البشرية، ورغم ما فيه من إفراط في التبسيط، 
سيوجه االهتمام نحو مختلف الجداول، بما فيها 
من معلومات من أصناف شتى، التي يعرضها 
تقرير التنمية البشرية على العالم. فال بد، إذًا، من 
تضمين دليل التنمية البشرية عناصر مفيدة بشأن 
إبقاء استخدامه  الفهم االجتماعي، ولكن مع 
بقدر سهولة استخدام الناتج المحلي اإلجمالي. 

وختم قائاًل: “هذا ما أطلب منك إنتاجه”. 

أقنعني منطق محبوب. وكان ما لحق ذلك 
في غاية التعقيد، إال أن عملي ما انفك يسترشد 
بهذا الحوار. ومع أنني أتشرف بأن ُينسب إلّي 
البشرية،  التنمية  دليل  الفضل في وضع  أحيانًا 
إنما جاء  الدليل  التشديد على أن  ال بد لي من 
بد  )وال  وكذلك  الحق،  محبوب  لرؤية  نتيجة 
يتعلق  ما  في  لدهائه  نتيجة  أضيف(  أن  لي 
باستخدام الدليل عمليًا. ولم يحاول دليل التنمية 
البشرية قط أن يمثل كل ما أردنا التقاطه في 
نوعية  استكشف  ولكنه  المؤشرات،  منظومة 
الحياة بدرجة أكبر من الناتج المحلي اإلجمالي، 
لحياة  بمكّونات  التفكير  إمكانية  إلى  مشيرًا 
السوقية لسلع  القيمة  اإلنسان أهم بكثير من 
آثار  تمثيل  المستطاع  في  كان  وتشترى.  تباع 
انخفاض عدد الوفيات، وتحسين الصحة، وزيادة 
الشواغل  من  ذلك  وغير  المدرسي،  التعليم 
البشرية األساسية، بشكل جامع متكامل، وهذا 
ما حققه دليل التنمية البشرية. وبطبيعة الحال، 
كان في صلب عملية التجميع هذه اختيار أوزان 
نسبية لمختلف الشواغل )ولكن دون إغفال أن 
يعبر  إليها  نتوصل  التي  النتائج  أقسام  مختلف 

عنها بوحدات مختلفة تمامًا(. 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  أعلن  وحين 
في عام 1990، عن دليل التنمية البشرية الجديد، 
وفيه أرقام ملموسة ومقاسة بشفافية ودون 
البلدان،  مختلف  إنجازات  عن  فيها  يعبر  تعقيد، 
القى ذلك ترحيبًا واسعًا كانت فيه تزكية واضحة 
لما أمل محبوب في تحقيقه. هاتفني محبوب 
األولى  الصفحات  من  أخبارًا  لي  ليقرأ  صباحًا 
من عدة صحف كبيرة. أكثر ما سّرنا في تقارير 
الصحف هذه هي أنها أرفقت اإلنباء عن أرقام 
دليل التنمية البشرية )التي قارنتها بأرقام الناتج 
المحلي اإلجمالي(، باإلحالة إلى بعض الجداول 
المفّصلة بدرجة أكبر حول أوجه محددة للتنمية 

البشرية، فكان األمر كما توقع محبوب تمامًا.  
لقد كانت لحظة ظافرة! وبينما كان محبوب 
الحق يقص علي التقارير اإلخبارية، وفي لحظة 
احتفالنا بما أنجزنا، لم أتمكن من منع ذاكرتي 
من العودة خمسًا وثالثين سنة إلى الوراء، إلى 
الجامعية  المرحلة  أحاديثنا حين كنا طالبًا في 
األولى. وخطر لي أن إنجازنا هذا يسّوغ تغيبنا 

عن حصة دراسية أو أكثر. 

التنمية البشرية ومحبوب الحق  
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الشكل 1 اختالالت على الكوكب وفي المجتمع تتآزر

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الصدمات

المخاطر

الضغوط

أوجه عدم 
المساواة

 االختالالت 
على الكوكب     

 االختالالت 
في المجتمع

البشرية  تاريخ  في  مثيل  له  يسبق  لم  زمن  في  نحن 
تحذيرًا  تضيء  الحمراء  اإلشارات  األرض.  تاريخ  وفي 
جيدًا.  نعلم  كما  زمن،  منذ  تضيء  ولألرض.  للمجتمعات 
االختالالت  من  جنيناه  ما  آخر  هي  كوفيد-19  فجائحة 
أن  من  طويلة  فترة  منذ  العلماء  ويحذر  المتفشية. 
التفاعالت  من  ستنشأ  مألوفة  غير  ألمراض  مسببات 
تمادت  وقد  البرية1،  والحياة  والماشية  البشر   بين 
محدثة  والكثافة،  الحجم  حيث  من  التفاعالت  هذه 
أن  لبثت  ما  المحلية،  اإليكولوجية  ظم  النُّ على  ضغوطًا 
التاجي  الفيروس  يكون  وقد  قاتلة.  فيروسات  انفجرت 
نخفف  لم  ما  األخير،  يكون  ولن  األحدث،  هو  الجديد 

قبضتنا على الطبيعة. 
ال تقع مسببات األمراض الجديدة واألوبئة التي تنشرها 
في  بسرعة  كوفيد-19  جائحة  انتشرت  فقد  السماء.  من 
جميع أنحاء عالم مترابط، وحيث حطت بها الرحال، رست 
طليقة  وتنمو  المجتمعات،  شقوق  في  لتنبت  وترعرعت، 
وتؤدي  وال تحصى  تعد  ال  التي  المساواة  عدم  أوجه  في 
من  الكثير  وفي  البشرية.  التنمية  مشهد  في  تفاقمها  إلى 
إلى  الرامية  الجهود  الشقوق  تلك  في  تعثرت  الحاالت، 

مكافحة الفيروس )الفصل 2(. 

اهتمام  على  كوفيد-19  جائحة  استحوذت  حين  وفي 
تغّير  وفي  حالها.  على  السابقة  األزمات  تزال  ال  العالم، 
في  األعاصير  موسم  كان   ،2020 عام  ففي  مثال.  المناخ 
المحيط األطلسي على الموعد، فإما سجل أرقامًا قياسية 
جديدة أو كاد، سواء في العدد أم الشدة2. وفي غضون 12 
المألوف مساحات  التهمت حرائق من خارج  شهرًا مضت، 
هائلة في أستراليا، وبانتانال في البرازيل، وشرق سيبيريا 
المتحدة  للواليات  الغربي  والساحل  الروسي،  االتحاد  في 
األمريكية3. ويتضاءل التنّوع البيولوجي للكوكب، إذ يأتي 
االنقراض على ربع األنواع، وكثير منها في غضون عقود4. 
ويرى العديد من الخبراء أننا نعيش أو نقارب زمن انقراض 
جماعي لألنواع، وهو السادس في تاريخ األرض، واألول 

من صنيعة كائن واحد، هو نحن5.

“ اإلشارات الحمراء تضيء تحذيرًا 
للمجتمعات ولألرض.

فيه.  المجتمعات  إلجهاد  مرآة  هو  الكوكب  إجهاد 
أي  الكوكب،  وليس ذلك صدفة. فاالختالالت على صعيد 
أشكال  البشر وجميع  على  تغّيرات خطيرة  من  به  يمر  ما 
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 الشكل 2 التغّيرات في عدد أيام درجات الحرارة الشديدة نتيجة لتغّير المناخ ستفاقم أوجه عدم المساواة 
في التنمية البشرية

مالحظة: أيام درجات الحرارة الشديدة هي األيام التي تقل فيها درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية أو تزيد على 35 درجة مئوية. ويظهر الشكل تغّيرًا في عدد أيام درجات الحرارة الشديدة 
الفعلي خالل الفترة 1986-2005 وعدد األيام المتوقع الوسيط لدرجات الحرارة الشديدة خالل الفترة 2099-2080. 

.Carleton and others 2020 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

تخفيف معتدل: مسار التركيز التمثيلي 4.5 دون تخفيف: مسار التركيز التمثيلي 8.5
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المرتفعة جدًا المرتفعة المتوسطة المنخفضة

والعكس  المجتمع،  في  االختالالت  بفعل  تتفاقم  الحياة، 
صحيح )الشكل 1(6. وقد بّين تقرير التنمية البشرية لعام 
2019 تزايدًا مّطردًا ومتواصاًل في أوجه عديدة من عدم 
الخطيرة  التغّيرات  وإنما  البشرية7.  التنمية  في  المساواة 
هذا  تزيد  المناخ،  تغّير  سيما  وال  الكوكب،  يشهدها  التي 
الوضع سوءًا )الشكل 2(8. فالحراك االجتماعي في انحسار 
إزاء مّد من عدم االستقرار9. ومن العالمات المنذرة بالشؤم 
االستبداد10.  من  مد  إزاء  الديمقراطية  الممارسة  انحسار 
الجماعي  التحرك  يزداد  االجتماعي،  التفكك  ظل  وفي 
صعوبة في مواجهة أي أزمات، من جائحة كوفيد-19 إلى 

تغّير المناخ )الفصل 1(11.

 “ وضع طبيعي جديد ال بّد مقبل. 
وجائحة كوفيد-19 غيض من فيض.

لو  كما  الطبيعي”،  “الوضع  إلى  يدور حديث عن عودة 
العديدة  األزمات  النتهاء  مسبقًا  محددًا  تاريخًا  هناك  أن 
التي تجتاح مجتمعاتنا وكوكب األرض، وكأن العودة إلى 
الوضع الطبيعي في حيز المرغوب أو حتى الممكن. ما هو 
الطبيعي؟ االنتقال من أزمة إلى أخرى هو سمة من سمات 
الحاضر الذي يستمّد جذوره مما كان “حياة طبيعية” في 
الماضي، وأي عودة إلى الوراء تدفع إلى مستقبل ينشغل 

بإدارة أزمات ال نهاية لها، بعيدًا عن التنمية البشرية. 

مقبل.  بّد  ال  جديد  طبيعي  وضع  ال،  أم  أردنا  سواء 
العلماء  يرى  فيض.  من  غيض  هي  كوفيد-19  وجائحة 
امتد  الذي  الهولوسين،  عصر  من  نخرج  أننا  عمومًا 
الحضارة  خالله  ونشأت  سنة،   12,000 حوالي  إلى 
حقبة  ندخل  أننا  أيضًا  ويرون  نعرفها.  كما  اإلنسانية 
القوة  هم  فيها  البشر  األنثروبوسين،   جيولوجية جديدة، 
والسؤال  الكوكب12.  مستقبل  تشكل  التي  المهيمنة 
إزاء  نختار  هل  الجديد؟  العصر  بهذا  نفعل  ماذا   هو: 
االنطالق في مسارات جديدة جريئة  الغامض  المستقبل 
الكوكب؟  عن  الضغوط  وتخّفف  اإلنسان  حريات   توسع 
أم نختار محاوالت، محكومة بالفشل، للعودة إلى المعتاد، 
إلى مجهول  دفة،  استعداد، ومن غير  مبحرين على غير 

تحدق به المخاطر؟ 
األول،  الخيار  حازمًا  البشرية  التنمية  تقرير  يؤّيد 
تعّدد  معروفة،  باتت  قوائم  في  تنحصر  ال   لحجج 
أن  نعلم  فنحن  الخيار.  هذا  إنجاز  على  العمل  يمكن  ما 
للحد  فعالة  عامة  يكون سياسة  أن  يمكن  الكربون  تسعير 
من انبعاثات الكربون، كما نعلم أن دعم الوقود األحفوري 
ينبغي  ولذا  االنبعاثات،  هذه  ازدياد  نحو  تدفع  سياسة 
وإذ  التقرير،  وهذا   .)5 )الفصل  تدريجيًا  منها  التخلص 
يتطرق إلى مختلف السبل التي يمكن للمجتمعات اتباعها 
في االختيار، فهو يسهم مساهمة فريدة متناواًل الموضوع 
من  منافذ  إيجاد  إلى  راميًا  البشرية،  التنمية  منظور  من 
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الشكل 3 البلدان المعرضة لمخاطر بيئية حادة معرضة لمخاطر اجتماعية شديدة

مالحظة: باستثناء القيم الناشزة. تشمل المخاطر البيئية: اإلجهاد المائي، وانعدام األمن الغذائي، وفترات الجفاف، والفيضانات، واألعاصير، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع 
منسوب مياه البحر، والنمو السكاني. ويحدد المستوى بعدد المخاطر التي يواجهها كل بلد، وذلك على النحو التالي: منخفض )ال مخاطر إلى خطر واحد(، متوسط )خطران 

.IEP 2020 إلى ثالثة(، ومرتفع )أربعة مخاطر فأكثر(. يمكن االطالع على
.IEP 2020 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، باالستناد إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وكذلك

حصة األطفال، 2030دليل الفوارق بين الجنسينعدم المساواة في التنمية البشرية

مستوى المخاطر البيئية
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باإلنسان  النهوض  سبيل  تعترض  التي  العميقة  العقبات 
تنفيذ  أسباب عدم  ويركز على  األرض.  اإلثقال على  دون 
أو  نقاش،  من  دار حولها  ما  رغم  كاماًل،  تنفيذًا  “الحلول” 
تنفيذها على نطاق غير كاف إلحداث التغيير المطلوب في 

الكثير من الحاالت. 
مشكلة  لكل  تصّور  التي  الرواية  في  التقرير  ويشكك 
حاًل في معزل عن غيرها، وكأنها قائمة بذاتها، في دائرة 
الرواية،  لهذه  وفقًا  بعضها.  وعن  عنا  بها  تستقل  مغلقة، 
تنفيذها  إال  علينا  ما  الحلول،  لهذه  اكتشافنا  بمجرد 
وصوب.  حدب  كل  في  ونشرها  داء،  لكل  ناجع  كدواء 
دورًا  بل  دورًا،  واالبتكار  للتكنولوجيا  أن  التقرير  ويؤكد 
وأبعد  تعرجًا  وأكثر  تعقيدًا  أشد  الواقع  أن  غير  حاسمًا، 
“الحذف والتركيب”.  ما يكون عن سلسلة من إجراءات 
تبعات  على  واعدًا،  يبدو  وحيد  حل  طرح  وينطوي 
إعادة  من  بد  ال  ولذا،  مقصودة.  غير  كانت  وإن  خطيرة 
ومنعزلة،  مستقلة  مشاكل  حل  عن  بعيدًا  نهجنا،  توجيه 
نحو سبر معضالت متعددة األبعاد، شديدة الترابط، تكاد 

الجميع.  تطال 
صبغة  يكتسب  أن  للتقدم  بد  ال  التعقيدات،  وإزاء 
مرتكزًا  باالبتكار،  مدفوعًا  بالممارسة،  والتعلم  التكّيف 
ومرسخًا  القرار،  صنع  في  والمشاركة  التشاور  على 
ذلك  بلوغ  ولكن  والروادع.  الحوافز  من  مناسب  بمزيج 
في  جذرية  اختالفات  ظل  في  تكبر  صعوبات،  دونه 
لالستجابة  استعدادها  وفي  القائمة،  المؤسسات  مصالح 

تقّيد  المساواة  لعدم  شتى  أوجه  وكذلك  والمساءلة، 
االبتكار،  طاقات  وتكّبل  القرار،  صنع  في   المشاركة 
والمخاطر  المناخ  لتغّيرات  التعرض  من   وتزيد 
غالبًا  تصاغ  التنمية  خيارات  ولكن   .13)3 )الشكل  البيئية 
وضيقة،  محدودة  مسارات  في  محصورة  كانت  لو  كما 
جربت مرارًا، وانتهت إلى عدم االستدامة. ويبقى السؤال 

األعمق حول ما ننشده، ومدى تمسكنا به14.  

“ أدت الخيارات البشرية، التي تشكلها القيم 
والمؤسسات، إلى ما نواجه من اختالالت 

مترابطة على الكوكب وفي المجتمع. 

العبارة  هو  البشرية  الخيارات  يمثل  ما  أفضل  من  لعل 
كاسيوس،  لسان  على  شكسبير  وضعها  التي  الشهيرة 
في  ليس  “العيب...  قيصر:  يوليوس  مسرحية  في 
البشرية،  الخيارات  أدت  فقد  نحن”15.  فينا  بل  طالعنا، 
من  نواجه  ما  إلى  والمؤسسات،  القيم  تشكلها  التي 
وهذه  المجتمع.  وفي  الكوكب  على  مترابطة  اختالالت 
طالما  التي  التصّلب،  حواجز  تقّيدها  والمؤسسات  القيم 
خياراتنا  فهم  دون  وحالت  االختيار،  على  قدرتنا  أعاقت 
التنمية  خطة  بتنفيذ  اإلسراع  يتطلب  ولذا،  ومعالجتها. 
مواضع  في  كثب  من  نظرة   2030 لعام  المستدامة 
اإلنسانية،  والمؤسسات  القيم  بين  والتفاعل   التالقي 

وال سيما طرائق توزيع النفوذ وممارسته. 
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يسهم  فقد  البشرية،  التنمية  بنهج  استعين  ما  وإذا 
المقلق  التغّير  إزاء  الجماعي  تقاعسنا  عالج  في  كثيرًا 
لمسار  وصفة  البشرية  التنمية  فليست  كوكبنا.  في 
لكل  الحريات  حيز  توسيع  هي  بل  أكثر،  أو  محدد 
يجد سبيل  له، حتى  الخيارات  من  مزيد  وإتاحة  إنسان، 
فرد  بين  تنّوعها  على  قيمه،  بحسب  بنفسه،  تنميته 
في  البشر  التنمية  خيارات  وضعت  ما  أكثر  وما  وآخر. 
بالبيئة،  تستهين  لمنهجية  نتيجة  الشجر،  مع  عداوة 
مفهوم  ظهر  وإنما  الصدارة.  في  االقتصادي  النمو  وتضع 
تلك  عن  بديل  كنداء  عامًا،  ثالثين  قبل  البشرية،  التنمية 
هام،  االقتصادي  فالنمو  للتنمية.  األفق  الضيقة  التعاريف 
مبتغًى  الدخل  مستويات  ورفع  النامية؛  للبلدان  سيما  ال 
وكما  لكن،  بلد.  أي  في  فقر،  في  يعيش  من  لكل  حاسم 
أن  ينبغي  ال   ،2019 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  شّدد 
إن  الكلي،  الرغيف  حجم  عن  األساسية  األسئلة  تكون 
وسيركز  النسبي16،  قطعه  حجم  عن  بل  التعبير،  لنا   جاز 
تاريخ  في  األولى  للمرة  وليس  العام،  لهذا   التقرير 

إصداره، على المخاطر المقلقة التي تهدد المخبز أيضًا.
االقتصادي  النمو  بأن  البشرية  التنمية  نهج   يذّكرنا 
الموارد  من  اإلكثار  غاية.  منه  أكثر  وسيلة  هو   إنما 
وضمن  العادل،  توزيعها  إغفال  دون  ولكن  مهم،  المادية 
الفرص  توّسع  الموارد  فهذه  بالكوكب17،  تفّرط  ال  حدود 
من  المراد  وكان  جيل.  إلى  جيل  من  لإلنسان  المتاحة 
هو  األصلي،  البشرية  التنمية  دليل  في  الدخل،  عنصر 
لإلنسان  تتيح  التي  المادية  الموارد  عن  بدياًل  جعله 
أمام توسيع فرصه. ومن  السبيل  إمكانات أساسية تمّهد 
على  والحصول  الصحية  للحياة  اإلمكانات،  هذه  بين 
كجزء  قياسهما،  فرض  ما  الحاسمة  األهمية  من  التعليم 
هذان  فليس  نشأته.  منذ  البشرية،  التنمية  دليل  من 
للدخل  بل غايتين، خالفًا  بوسيلتين  ذاتهما  بحد  البعدان 

والنمو االقتصادي.
تقّدم  بأن   2019 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  وأفاد 
بمجموعة  تزويدهم  يقتضي  الرقمي  العصر  في  األفراد 
يحد  لم  وهكذا،  اإلمكانات18.  من  ومحّسنة  جديدة 
فالحياة  النهائية،  وجهته  عن  البشرية  التنمية  مركب 
به  يسترشد  الذي  النجم  هي  تزال  ال  للبشر  المنشودة 
المحيطة  الظروف  هو  تغّير  ما  بل  الرحلة،  هذه  في 
بالمسار. فال شك في أننا شهدنا، في غضون جيل واحد، 
إنسان  مليار  انُتشل  إذ  البشرية،  إنجازات  أعظم  أحد 
جائحة  أيضًا،  رأينا،  أننا  بيد  المدقع19.  الفقر  براثن   من 
الفقر  إلى  إنسان  مليون   100 بنحو  تهوي  كوفيد-19 
للتنمية في غضون جيل أيضًا20،  المدقع في أسوأ نكسة 
 2020 عام  في  قاسية  ضربة  البشرية  للتنمية  وتسّدد 
القضاء  يزال  ال  ذلك،  من  الرغم  وعلى   .21)4 )الشكل 
الظروف  تقّلب  رغم  وإزالته  أشكاله،  بجميع  الفقر  على 

في  الطموح  مستوى  ولكن  محورية.  قضية  العالمية، 
االلتزام  ومعه  يتوقف،  أن  له  ينبغي  وال  مستمر  تصاعد 
ليست  البشرية  فالتنمية  أحد.  إهمال  بعدم  الوطيد 
يومًا  محورها  يكن  ولم  تتوقف.  ال  مسيرة  بل  مقصدًا، 
كل  تمكين  وإنما  األساسية،  االحتياجات  تلبية  مجرد 
تستمد  حياة  نحو  الخاص  مساره  تحديد  من  إنسان 
لتحقيق  عليه  والجد  الحريات،  رحابة  من  جذورها 
والية  صاحب  اإلنسان  لنرى  يحّثنا  النهج  وهذا  طاقاته. 
وهذا موضوع  إلى عالج،  يحتاج  مريضًا  ال  على حياته، 

رئيسي في تقرير هذا العام.
تحديات  نواجه  بينما  أقدامنا،  تتزعزع تحت  فاألرض 
عاد  وما  األنثروبوسين.  حلول  بفعل  مسبوقة  غير 
وتمكينهم  البشر،  إمكانات  بتوسيع  فقط  مرهونًا  التقدم 
أخرى:  بعبارة  أو  ينشدون،  التي  الحياة  عيش  من 
بد  ال  اإلطار،  هذا  وفي  لهم.  المتاحة  الخيارات   توسيع 
أبعاد  من  حاسمين  بعدين  في  بدقة  البحث  من  لنا 
على  القدرة  )أي  الحياة  على  الوالية  البشرية:   التنمية 
المطلوبة(  الخيارات  واتخاذ  القرار  صنع  في  المشاركة 
مع  األكبر(،  بالدرجة  المنشودة  الخيارات  )أي  والقيم 
ودورنا  الطبيعة،  مع  لتفاعالتنا  خاص  اهتمام  إيالء 

للكوكب. كحراس 

 “ محور التنمية البشرية ليس مجرد 
 تلبية االحتياجات األساسية، 

 وإنما تمكين كل إنسان من تحديد 
 مساره الخاص نحو حياة تستمد 

جذورها من رحابة الحريات، والجد 
عليه لتحقيق طاقاته.

روافد  والقيم  الحياة  على  والوالية  اإلمكانات  فكأن 
مع  نراها  كما  البشرية  التنمية  هو  واحد،  لنهر   ثالثة 
توسيع  أن  نفترض  أن  يمكننا  وال  األنثروبوسين.  حلول 
على  الضغوط  من  تلقائيًا  سيخفف  البشر  إمكانات 
السنين،  مر  على  البشرية،  التنمية  دليل  فنتائج  الكوكب، 
تدل بوضوح على عكس ذلك؛ إذ تميل البلدان في أعلى 
نطاقًا  وأوسع  أشد  ضغوط  ممارسة  إلى  الدليل  ترتيب 

على الكوكب )الشكل 5(.
وال يمكننا، أيضًا، أن نفترض ببساطة أن توسيع الوالية 
على الحياة يعني أن البشر ذوي التمكين األكبر سيختارون 
خطيرًا  تغييرًا  ُيحدث  ما  تفادي  وجماعات،  فرادى  دومًا، 
على الكوكب. وأما القيم، وال سّيما عندما تتراكم وتتفاعل، 
التمكين بشأن  فتساعد على توجيه خيارات األفراد ذوي 
لمعنى  الشخصي  فهمنا  صلب  في  القيم  أن  كما  حياتهم. 
الحياة الجيدة. ولكن ال يمكن ألحد أن يعيش وفق قيمه 

ما لم تتح له اإلمكانات، ويتمتع بالوالية الكافية.



7لمحة عامة

الشكل 5 بلدان التنمية البشرية المرتفعة تضغط على الكوكب بدرجة أكبر وعلى نطاق أوسع

مالحظة: تقيس البصمة المادية مقدار االستخراج المحلي والخارجي للمواد )الكتلة األحيائية، الوقود األحفوري، الخامات المعدنية وغير المعدنية( المستخدمة لتلبية الطلب المحلي 
النهائي في البلد. وحجم كل فقاعة يتناسب مع عدد سكان البلد. والمستطيل األخضر في الجانب األيسر السفلي يمثل حيز الطموح لرحلة التنمية البشرية في األنثروبوسين )يمكن 

االطالع على اإلطار 1(. 
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من برنامج األمم المتحدة للبيئة. 
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تتلمس  وحتى  البشرية،  بأن  التقرير   ويحاجج 
تطور  أن  يمكنها  الجديد،  العصر  هذا  في  األمان  بر 
والعناية  اإلنصاف،  تعزيز  عبر  والقيم  والوالية  اإلمكانات 
باالبتكار، وغرس روح الرعاية للطبيعة22. فمتى أصبحت 
هذه المنطلقات ذات وزن أكبر في عمليات االختيار، متى 
عليها  تبنى  ركائز  والرعاية  واالبتكار  اإلنصاف  أصبح 
ازدهار اإلنسان مع  لربما يتحقق  الجيدة،  الحياة  خيارات 

تخفيف الضغوط عن الكوكب23.
القيم  تغيير  إمكانية  إلى  تشير  كافية  أدلة  ولدينا 
من  فيضًا  شهدنا  فقد  بسرعة.  التحّول  يحقق  نحو  على 
التغيير في األعراف االجتماعية، والقوانين والسلوكيات 
وحتى  البلدان24.  من  العديد  في  التبغ  استهالك   إزاء 
في  عالية  ثقافية  مكانة  التبغ  لتدخين  كان  قريب،  زمن 
الماضية،  العقود  مدى  على  لكن،  العالم.  بلدان  شتى 
الحضيض،  إلى  السجائر  تدخين  مكانة  تراجعت 
شوط  بقاء  مع  متفاوتة،  بدرجات  ذلك  كان  وإن  حتى 
استهالك  من  نهائيًا  التخلص  قبل  قطعه  من  بد  ال   كبير 
ينبغي  حيث  النامية  البلدان  في  سيما  ال   التبغ، 
اإلطار25.  هذا  في  المتبقية  المساواة  عدم  أوجه  معالجة 
التفاوض  جرى  للصحة  دولية  معاهدة  أول  َست  وُكرِّ
لمكافحة  العالمية  الصحة  منظمة  رعاية  تحت   عليها 
الصحة  منظمة  قية  تفا ا وهي   ، ًا حصر لتبغ  ا
هذه  وفي  التبغ.  مكافحة  بشأن  اإلطارية   العالمية 
من  أكثر  يمثلون  طرفًا   182 ت  ضمَّ التي   االتفاقية، 
أن  على  دامغة  شهادة  العالم،  سكان  من  المائة  في   90
السياسية  القيادة  مع  العلم  على  القائمة  الخبرة  تضافر 
مواجهة  في  التحرك  حشد  على  قادر  والفعالة  المثابرة 

عالمية26.  مشكلة 

 “ متى أصبح اإلنصاف واالبتكار 
 والرعاية ركائز تبنى عليها خيارات 

 الحياة الجيدة، لربما يتحقق ازدهار 
 اإلنسان مع تخفيف الضغوط 

عن الكوكب.

إلى  ولنعد  مماثلة.  تقلبات  البيئية  القيم  شهدت 
الذي  كارسون،  لراشيل  الصامت”  “الربيع  كتاب 
منها  انبثقت  تاريخية  تحّول  نقطة  الكثيرون  يعتبره 
جذور  في  تأصلت  وإن  الحديثة،  البيئية  الحركة 
مع  التفاعل  أدى  الزمن27.  من  قرون  إلى  ترقى  فكرية 
التي  البيئية،  العدالة  حركة  نشأة  إلى  الكتاب   أفكار 
التوزيع في الصدارة. وكانت  سرعان ما وضعت شواغل 
واقع  على  فعل  ردة  كبير،  حد  إلى  بيئية،  قيمة  كل 
مسبوقة  غير  بطرق  والماء  الهواء  تلّوث  مثل  مستجد، 
أكثر  يطال  مثياًل،  التاريخ  له  يشهد  لم  نطاق   وعلى 

هذه  من  قيمة  كل  المهمشة.ووّسعت  الفئات  يطال  ما 
إذ  الجيدة،  الحياة  يكّون  ما  بشأن  الفكر  آفاق  القيم 
االجتماعية،  والعدالة  البيئية،  للرعاية  حّيزًا  أوجدت 
فأسست  األجيال،  بين  المتوارثة  والمسؤوليات 
من  بد  ال  لكن  المستدامة.  التنمية  لعصر  بمجموعها 
لم  لمخاطر  استجابة  قيمة  كل  تطوير  في  االستمرار 
الكوكب  تهدد  اآلن  وباتت  األصلية،  الصيغة  تستوعبها 

وكل سكانه.
واآلن، على عتبة عصر األنثروبوسين، بات لزامًا علينا 
فّرقت  طالما  التي  الصارخة  التمايز  أوجه  من  التخلص 
النظام  فُنهج  عليه.  يعيش  الذي  والكوكب  اإلنسان  بين 
وبين  بيننا  وثيقًا  ترابطًا  فأكثر،  أكثر  تبّين،  األرضي 
نسق  ويلتقي  وإيكولوجية28،  اجتماعية  ُنظم  في  كوكبنا 
التي  البشرية،  التنمية  مبادئ  مع  تناغم  في  هذا  الفكر 
قالت دائمًا بكسر العزلة بين مختلف أوجه رفاه اإلنسان، 
أن  اإلنسان  محورها  لتنمية  يمكن  وهل  بينها.  والربط 
يتحرك  حياته  مجريات  في  منا،  فكلٌّ  ذلك؟  غير  تكون 
دخواًل وخروجًا في الفضاءات االجتماعية واالقتصادية 
لمزارعة  يوم،  أي  في  فيمكن،  حواجز.  دون  والبيئية 
تجمع  بينما  والزوجة،  األم  أدوار  عليها  تتعاقب  أن 
الجوية  األحوال  بشأن  وتقلق  الماء،  وتجلب  الحطب 
وتشتري  السوق،  في  األسعار  على  وتتفاوض  واآلفات، 
الترابط بين اإلنسان  المدرسية. غير أن  األدوية والكتب 
المدن  فسكان  الريف.  على  حكرًا  ليس  والبيئة  والمكان 
والماء  الغذاء  حيث  من  بيئتهم  مع  يتفاعلون  أيضًا 
والجسدية،  الذهنية  والصحة  والترفيه  الهواء  ونوعية 
تنّوعًا.  وأكثر  أوسع  نطاق  على  ذلك  يكون  ما  وكثيرًا 
الذي يتناول تجارب أي فرد وكل فرد، ال  المنظور،  فهذا 
الذي  هو  القطاعات،  حسب  المصنفة  المؤسسية   الهياكل 
النظريات  قيود  من  البشرية  التنمية  نهج  يحّرر 
نختبرها  كما  التنمية  نحو  االهتمام  ويوّجه  والقطاعات، 

اليومية. في حياتنا 
على  متزايدة  أزمات  من  اليوم  نشهده  ما  مقلق 
المشاكل  حل  في  والنظر   .)2 )الفصل  المنظومة  مستوى 
اجتماعية  دوائر  في  مستقلة،  وشبه  منعزلة  نقاط  وكأنها 
لم  وربما  نملكه،  ال  لوقت  مضيعة  بات  منفصلة،  وبيئية 
المشاكل  في  ننظر  أن  علينا  ذلك،  من  وبداًل  يومًا.  نملكه 
تشع  مترابطة،  وبيئية  اجتماعية  شبكة  في  كحلقات 
خاصة  النظام،  بمنعة  سّلمنا  ولطالما  باألحمر29.  منذرة 
الضغوط  من  يعاني  زمن،  أي  في  عهدناه،  ما   وأننا 
المهيمنة  األنماط  ولكن  أكثر30.  ال  أوجهه  أحد  في   إال 
من  ضارًا  نوعًا  فرضت  واالستهالك  اإلنتاج   من 
من  أشكاله،  بجميع  التنّوع  بسببه  تآكل   التجانس، 
للمنعة31،  الثقافي. والتنّوع ركيزة حيوية  إلى   البيولوجي 
اإلنتاج  في  إليه  نحتاج  ال  ما  يتكاثر  التنّوع   ومع 
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التجارية، أنشطتنا  ذلك  يفيد  ال  وقد   واالستهالك، 
لكنه ضروري للمنعة إزاء صدمات تعبر خطوط الربط بين 

البشر واألمم32.

 “ على عتبة عصر األنثروبوسين، 
بات لزامًا علينا التخلص من أوجه التمايز 

الصارخة التي طالما فرقت بين اإلنسان 
والكوكب الذي يعيش عليه.

أظهرت  الزمن،  من  العقد  على  تزيد  ال  فترة  خالل 
عدم  وأزمة  المناخ،  وأزمة  العالمية،  المالية  األزمة 
بمجمله  النظام  منعة  أن  كوفيد-19،  وأزمة  المساواة، 
من  التحصين  ُنظم  وأن  االنهيار،  شفير  على  أضحت 
كانت  التي  فالروابط  قدرتها.  تستنفد  كادت  الصدمات 
الوصل،  من  التفكك  إلى  أكثر  وتميل  تضمحل،   غضة 
 .33 األرضي النظام  استقرار  زعزعة  في  يمعن  مما 
االضطرابات،  عدوى  انتقال  في  سهولة   والنتيجة 
عبر  فتتسرب  فيروسية،  أو  بيئية  أو  اقتصادية  أكانت 
الجدران  وتجتاز  القومية  للدول  المسامية  التشققات 

الوهمية بين اإلنسان والكوكب.
االستمرار بالمعتاد لم يعد ممكنًا. وليس بمنأى عن ذلك 
الذي يجب أن يتّجدد باستمرار  البشرية،  التنمية  مفهوم 
التخلي  هنا  المقصود  وليس  عصرنا.  لتحديات  استجابة 
في  أهميتها  على  تزال  ال  التي  المحورية،  المبادئ  عن 
بر  بحثًا عن  منها  االستفادة  بل  اليوم،  تحديات  مواجهة 
جديد.  جيولوجي  عصر  اضطرابات  خضم  في  األمان 
من  له  بد  ال  ينشدها،  التي  الحياة  اإلنسان  فليعيش 
التمسك بهدف التنمية البشرية أكثر من أي وقت مضى. 
المأزق،  من  الخروج  إمكانات  تكمن  الهدف،  هذا  وضمن 
بالمعتاد  االستمرار  أن  سوى  آخر  سبب  ألي  يكن  لم  إذا 
سيواجهون  المقبلة،  األجيال  ومنهم  البشر،  أن  يعني 

تضاؤاًل ال توّسعًا، في الخيارات المتاحة لهم.
يستلزم  الكوكب  على  الضغوط  من  والتخفيف 
الحياة،  كل  عن  عبارة  وهو  الحيوي،  المحيط  أن   فهمًا 
الذي  الهواء  شأن  المسلمات،  من  نتخذه  ما  ن   يؤمِّ
بحيث  الحيوي  المحيط  إغاثة  يحّتم  وهذا  نتنفس. 
فهم  يستلزم  كما  استنفاد.  ال  تجدد  حالة  في   يكون 
فما  والمواد.  للطاقة  المجتمعات  استخدام  كيفية 
اعتبارًا  نهاية،  ال  ما  إلى  الطاقة  مصادر  تجدد   مدى 
من  بداًل  المواد  تدوير  إعادة  مدى  وما  الشمس؟  من 
ثاني  تراكم  وليس  والتلّوث؟  النفايات  في   الغرق 
في  والبالستيك  الجوي  الغالف  في  الكربون  أكسيد 
مخاطر  تبّين  كثيرة  أمثلة  من  مثالين  سوى  المحيطات 
المواد  ودورات  األحفوري  الوقود  على  االعتماد 
الذي  البيولوجي،  التنّوع  فقدان  وكذلك  المفتوحة. 

يفقر  واللغوي،  الثقافي  التنّوع  فقدان  يوازي  ما  غالبًا 
المجتمعات ثقافيًا34.

أن  بفترات من عدم االستقرار، قبل  وقد مرت األرض 
على  التحّوالت  وتستغرق  جديدة.  حاالت  إلى  تتطّور 
وهو  السنين،  ماليين  إلى  اآلالف  مئات  عادة،  الكوكب، 
في  فالقديم  نوعنا.  متناول  عن  بعيد  زمني  مقياس 
المسجل هو مجرد  وتاريخنا  السنين.  بآالف  مقياسنا هو 
الكوكب  الجيولوجي. وما يواجهه  الزمن  ذرة في رحابة 
من تعقيدات يجري على خلفية من عدم االستقرار الذي 
الرغم  على  والهولوسين،  المناخ.  طبيعة  صلب  من  هو 
من استقراره الظاهر، هو بقعة دافئة داخل نظام مناخي 
بين  وأقوى  أعمل  التذبذبات  فيه  تصبح  نظام  متغّير، 
دفئًا.  أكثر  أخرى  وفترات  برودة  أكثر  جليدية  فترات 
فانبعاثات  تغّيرًا مفاجئًا،  وإذا كان مناخ األرض قد شهد 
يسببها  أخرى  اضطرابات  جانب  إلى  الدفيئة،  غازات 
النار،  على  زيتًا  تصّب  المادية،  الدورات  في  اإلنسان 

فتأتي النتيجة اضطرابات على اضطرابات.
حريات  توسيع  بين  يوازن  تحّول  إلى  التقرير  يدعو 
وهو  األرض.  كوكب  عن  الضغوط  وتخفيف  اإلنسان 
ضمن  بل  الفاعلة،  الجهات  حسب  ليس  توصياته،  ينظم 
وحوافز  اجتماعية،  وقيم  أعراف  أي  للتغيير،  آليات 
الطبيعة.  من  مستنبطة  بشرية  لتنمية  تأسيسًا  وأنظمة، 
لكل  المتعددة  المحتملة  األدوار  تغيير  آلية  كل  وتحدد 
السياسيين،  للقادة  المالية،  لألسواق  للحكومات،  منا، 
البشر  تأليب  المقصود  فليس  المدني.  المجتمع  لقادة 
في  تخفق  ألنها  فقط  األسواق  تحييد  وال  الشجر،  على 
بين  الجمع  كيفية  في  البحث  المقصود  األحيان.  بعض 
ُنهج جديدة، باستخدام أعراف وقيم اجتماعية، وحوافز 
تفضي  بحيث  نفسها،  الطبيعة  استخدام  وأنظمة، وحتى 
الضغوط  تخفيف  وإلى  الحريات  توسيع  إلى  متضافرة 

عن الكوكب.
األعراف  على  والمعقد  ظمي  النُّ التفكير  ينطبق 
 االجتماعية أيضًا، التي تنشأ وتترّسخ في كنف المجتمع، 
األفراد  يفعله  وما  المدرسة،  في  األطفال  يتعلمه  مما 
القادة ويسّنونه عبر السياسة.  على اإلنترنت، وما يقوله 
االستقرار  خصائص  عليها  بدت  وإن  وحتى  واألعراف، 
حدث  كما  الحرجة،  النقاط  عند  ُتدفع  قد  والمنعة، 
ومفروضة  أحيانًا  مرغوبة  جديدة،  أحوال  إلى  بالفعل، 
اإليجابية  االرتدادات  تساعد  أن  ويمكن  أخرى.  أحيانًا 
في  االستقرار  وتحقيق  التغيير  وتيرة  تسريع  في 
شهدنا  كما  أحيانًا،  بسرعة  الجديدة،  الفاصلة  الحاالت 
احتمااًل.  يبقى  االنتكاس  ولكن  التبغ.  مكانة  تغيير  في 
أن  وقوة،  إبهام  من  عليه  هي  ما  على  لألعراف،  فكيف 
لصانعي  المتاحة  التحّول  وآليات  دوافع  هي  ما  تتغّير؟ 
األسئلة  هذه  من  العاديين؟  وللمواطنين  السياسات، 
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يتبلور الفصل 4 من هذا التقرير. ويأتي في خطوة أولى 
الخيارات،  فتوسيع  للبشر.  المتاحة  الخيارات  توسيع 
النقل  وشبكات  المتجددة  الطاقة  مصادر  باستخدام 
المتعدد الوسائط، مثاًل، يعني مساعدة البشر على عيش 
ذات  فاعلة  أسواق  وجود  مع  يتناقض  ال  بما  قيمهم، 

عالية.  تنافسية  قدرة 

 “ يدعو التقرير إلى تحّول يوازن بين 
توسيع حريات اإلنسان وتخفيف 

الضغوط عن كوكب األرض.

األزمة  أوقات  تدني  أن  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي 
تجربة  ولنتناول  الحاسمة.  التغيير  نقاط  من  ظم  النُّ
للجميع،  الصحية  التغطية  نحو  تقدمها  بلدان عديدة في 
أجري  تحليل  بّين  المستدامة.  التنمية  أهداف  أحد  وهي 
حديثًا على 49 بلدًا من مختلف فئات الدخل، أن معظمها 
تعطل  أثر  على  للجميع  صحية  تغطية  نحو  تحّرك 
موجات  من  التعافي  أثناء  ذلك  في  بما  السائد،  الوضع 
االنتقال  االجتماعي35. ويكون هذا  االستقرار  انعدام  من 
واألقران،  الجيران  حققها  إنجازات  أثر  على  أسهل 
األزمات  وفي  إيجابية.  وارتدادات  حوافز  بمثابة  تكون 
 المتراكمة التي نواجهها اليوم، وال سيما في زمن جائحة 
األعراف،  تقييم  إلعادة  للمجتمعات  فرصة  كوفيد-19، 
مسار  على  ملهمة  خطوات  التخاذ  السياسات  ولصانعي 
االستثمار  يتيح  الذي  واالقتصادي،  االجتماعي  التعافي 
في مستقبل فيه مزيد من الصحة والخضرة واإلنصاف، 
أي مستقبل يوسع حريات اإلنسان ويخّفف الضغوط عن 

كوكب األرض.
سكان  من  المائة  في   80 حوالي  يقول  واليوم، 
فقط  نصفهم  ولكن  الكوكب،  هذا  حماية  بأهمية  العالم 
له.  إنقاذًا  ملموسة  بتحركات  للقيام  استعدادًا   يبدون 
البشر  يعتنقها  التي  القيم  بين  فجوة  إذًا   فهناك 
ولتغطية   .)4 )الفصل  تصرفات  من  عنهم  يصدر   وما 
أيضًا  التقرير  يبحث  للتمكين،  ودعمًا  الفجوة،   هذه 
واألنظمة  الحوافز  بها  تشجع  التي  الطرق  في 
ذلك  عن  تردعهم  أو  بقيمهم،  العمل  على  البشر 
يغّير  ال  عندما  حتى  مهمة،  فالحوافز   .)5 )الفصل 
أكانت  والحوافز،  قيمهم.  أو  آراءهم  األفراد 
الكربون،  تسعير  أو  األحفوري  الوقود  دعم   في 
الحالية  األنماط  تفسير  في  تساعد  سواهما،   أو 
لالستهالك واإلنتاج واالستثمار، وغير ذلك من الخيارات 
الكوكب.  وعلى  المجتمع  في  اختالالت  إلى  تؤدي   التي 
مباشرة  تكاليف  مثاًل،  األحفوري،  الوقود   فلدعم 
ولو  سنويًا.  دوالر  تريليون   5 على  تزيد  مباشرة  وغير 
انبعاثات  النخفضت   ،2015 عام  في  الدعم  هذا  ُألغي 

ولتراجعت  المائة،  في   28 بنسبة  العالم  في  الكربون 
األحفوري  بالوقود  الهواء  تلّوث  عن  الناجمة  الوفيات 

بنسبة 46 في المائة36.
الحوافز  تطوير  يمكن  كيف  ليوّثق  التقرير  ويمضي 
وتتجه  الكوكب،  على  الضغوط  تخفف  بطرق  واألنظمة 
للنهوض  الالزم  الجذري  التحّول  إلى  بالمجتمعات 
ثالثة  في  فيبحث  األنثروبوسين.  في  البشرية  بالتنمية 
ويشمل  التمويل،  هو  األول  الحوافز.  تحّددها  مجاالت 
السلطات  وكذلك  المالية  المؤسسات  داخل  الحوافز 
األسعار،  هو  والثاني  عليها.  تشرف  التي  التنظيمية 
والبيئية،  االجتماعية  التكاليف  تمامًا  تبّين  ما  نادرًا  التي 
التحّرك  حوافز  هو  والثالث  السلوكيات.  فتحرف 

الجماعي، بما في ذلك على الصعيد الدولي.
الطبيعة  من  المستنبطة  البشرية  التنمية  وتساعد 
معًا،  تواجهنا،  أساسية  تحديات  لثالثة  التصدي  على 
تغّير  آثار  من  التخفيف  وهي:  األنثروبوسين،  في 
البيولوجي،  التنّوع  وحماية  معه،  والتكّيف  المناخ 
التنمية  من  النوع  وهذا  اإلنسان.  لكل  الرفاه  وتحقيق 
اجتماعية  ُنظم  من  تعالجه  بما  البشرية،  التنمية  يدمج 
البيئية والمحيط الحيوي، ويبني  ظم  النُّ واقتصادية، في 
وتنطلق  الطبيعة،  من  ُتستنبط  حلول  على  ُنظميًا  نهجًا 
المتاحة  واإلمكانات  حياته.  على  اإلنسان  والية  من 
والحد  المناخ  تغّير  آثار  من  التخفيف  من  تبدأ  هائلة، 
الغذائي  األمن  تحسين  وتشمل  الكوارث،  مخاطر   من 
إجراًء   20 من  لمجموعة  ويمكن  المياه وجودتها.  وتوّفر 
واألراضي  الغابات  جميع  في  الكلفة،  حيث  من   فعااًل 
الرطبة والمروج واألراضي الزراعية، أن تحّقق التخفيف 
الالزم إلبقاء االحترار العالمي دون درجتين مئويتين فوق 
مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، بنسبة 37 في المائة 
 حتى عام 2030، وبنسبة 20 في المائة حتى عام 2050 
هذه  التخفيف  طاقات  ثلثا  ويرتبط   .37)6  )الشكل 
التخفيف(  مستلزمات  مجموع  ربع  يعادل  ما   )أي 
الفرد  وأفعال  التحريج.  إعادة  سيما  وال   بالغابات، 
للحفاظ  األمازون،  في  األصليين  السكان  من   الواحد 
تغّير  آثار  من  التخفيف  في  تساهم  الغابات،   على 
واحد  فرد  عن  الصادرة  االنبعاثات  يعادل  بما  المناخ 
العالمي  الدخل  توزيع  ُسّلم  على  المائة  في   1 أعلى  من 

)الفصل 6(. 
الطبيعة”  من  المستنبطة  “الحلول  مصطلح  أن  ومع 
ليس  فهو  الحلول،  تناول  في  المعتادة  اللغة  تشوبه 
هج،  النُّ أو  فالحلول،  العكس،  على  بل  مصطلح.  مجرد 
ُنظمي  منظور  في  راسخة  الطبيعة،  من  المستنبطة 
العديدة  والقيم  بالمكاسب  يقر  وإيكولوجي،  اجتماعي 
التي يحملها النظام اإليكولوجي السليم لكل من اإلنسان 
االستثناء  الحلول  هذه  من  يجعل  ما  ولكن  والكوكب. 
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أبعاد  في  وتعدد  بالغ  تعقيد  من  عليه  ما هي  القاعدة،  ال 
المكاسب  تجزئة  بصعوبة  اإلقرار  من  بد  وال  مكاسبها. 
التقليدية،  االقتصادية  المقاييس  باستخدام  وتعدادها 
الزراعة  المكاسب تتوّزع على وزارات  ال سيما وأن هذه 
والسياحة  والتنمية  األساسية  والبنى  والنقل  والبيئة 
فليست  ذكره.  يطول  مما  وغيرها  والمالية،  والصحة 
الطبيعة،  من  المستنبطة  الحلول  في  إذًا   المشكلة، 
لدينا،  السائدة  الحوكمة  ونماذج  مقاييسنا   بل في قصور 
تنفيذ  على  األفراد  بوالية  اإلقرار  عدم  في  وكذلك 
في  تنجح  أن  وشعوبها  للبلدان  كان  وإذا  الحلول.  هذه 
الفكر  بين  التكاتف  يصبح  أن  ينبغي  األنثروبوسين، 

وصنع السياسات هو القاعدة السائدة.
فاعلة  ال على جهات  العمل،  آليات  على  التقرير  ويركز 
األنثروبوسين  في  البشرية  التنمية  ألن  وذلك  محددة، 
ذلك  ولكن  بأسره.  المجتمع  من  استجابة   تتطلب 
الجهات  من  لمجموعة  الفريد  القيادي  الدور  ينفي  ال 
الوطنية.  الحكومات  الحكومات، وخاصة  الفاعلة، وهي: 
الرسميين  والسلطة  النفوذ  تملك  وحدها  فالحكومات 
التحديات  مواجهة  في  الجماعي  التحّرك  لحشد 
وإنفاذها،  للكربون  أكان إلقرار تسعيرة  المشتركة، سواء 
أم إلغاء القوانين التي تهمش فئات أو تحرمها، أم وضع 
العام  باالستثمار  مدعومة  مؤسسية  وأطر  سياسات 
النفوذ،  ومع  واسع.  مشترك  نطاق  على  االبتكار  لتحفيز 

المسؤولية والمساءلة. تأتي 
لكن الحكومات ال يمكنها أن تنجح وحدها. فتحديات 
فردية  بطوالت  تكفي  ال  بحيث  معقدة   األنثروبوسين 

أن  يمكننا  ال  كما  تكنولوجية.  إصالحات  بعض   أو 
من  االجتماعي،  الحشد  وأهمية  فرص  نتجاهل 
المحلية،  والمجتمعات  فاألفراد،  الرأس.  إلى   القاعدة 
الحكومي  بالعمل  يطالب  من  هم  االجتماعية  والحركات 
الحكومة،  وعمل  ويدعمه.  إلنجازه  الضغط   ويمارس 
ضروريًا.  شك،  وال  يبقى،  ذاته،  بحد  يكِف  لم  لو   حتى 
م  تقّد فحين  لقدوة.  با دة  لقيا ا في  لعبرة   وا
بذلك  فهي  األحفوري،  للوقود  دعمًا   الحكومات 
اآلثار  في  ارتداداتها  تنحصر  ال  قوية  إشارات  ترسل 
رسائل  تبّث  بل  المباشرة،  والبيئية   االقتصادية 
مؤخرًا،  عديدة  بلدان  أرسلت  وقد  القيم.  بشأن   مدّوية 
رسائل  واليابان،  والصين  وشيلي  كوريا  جمهورية   منها 
التزامات  عن  أعلنت  إذ  آخر،  اتجاه  في  قوية 
تعهد  كما   ،38 الكربون أثر  بتحييد  وجريئة   جديدة 
.3 9 نفسه ر  لمسا ا ع  تبا با بي  و ر و أل ا د  تحا ال  ا

التزامات  الحكومية،مع  االلتزامات  من   وبالمزيد 
باالستثمار  اهتمامه  تجدد  الذي  الخاص،  القطاع  من 
لآلثار  اهتمامًا  تولي  تجارية  ممارسات  في   المستدام 
وبدعم   ،)5 )الفصل  واإلدارية  واالجتماعية   البيئية 
إلى  الطريق  تمهيد  يمكن  األرض،  على  العمل   من 
البشرية  بالتنمية  للنهوض  الالزمة  الفاصلة   التغييرات 

في األنثروبوسين.
والقيم.  األولويات  كما  دائم؛  تغّير  في   والتنمية 
المقاييس.  مستوى  على  مماثل  تغيير  من  بد   وال 
التنمية  قياس  أدوات  مجموعة  تتطور  السبب،  ولهذا 
إطالق  الماضي  العقد  شهد  وقد  باستمرار.  البشرية 
المركبة  واألدلة  الجديدة  التتبع  لوحات  من  مجموعة 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  عدم  أوجه  لقياس 
 ،2010 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  صدور  ومنذ  المرأة. 
المساواة  بعامل عدم  البشرية معداًل  التنمية  دليل  يرصد 
دليل  ُأطلق  ثم  البلدان.  داخل  البشرية  التنمية  توزيع 
عن  اهتمامنا  ليحّول  األبعاد،  المتعدد  للفقر  عالمي 
أشمل  مقايس  إلى  الدخل  لفقر  التقليدية   المقاييس 

المعيشة.  لفقر 
قياس  في  مفيدًا  البشرية  التنمية  دليل   ويبقى 
الجلي  من  ولكن  األساسية،  اإلمكانات  من  مجموعة 
على  يهيمن  الذي  الواحد  المؤشر  فكرة  تجاوزنا   أننا 
كل ما سواه. ولم يّدع أحد قط أن دليل التنمية البشرية 
فالتحديات  البشرية.  التنمية  صورة  مجمل   يرصد 
أشد  دومًا  هي  لنا  المتاحة  والفرص  نواجهها،  التي 
رصده  يمكن  مما  ترابطًا  وأوثق  أبعادًا  وأوسع   تعقيدًا 
من  مجموعة  أي  في  وحتى  بل  مقياس،  أي   في 
النظر  يتطلب  والتعقيد  جودتها.  بلغت  مهما  المقاييس 
في  تساعد  الجديدة  والمقاييس  مختلفة،   بعدسات 

بلورة هذه العدسات.

الشكل 6 عشرون حاًل مستنبطًا من الطبيعة يمكن لها أن توفر نسبة 
كبيرة من مستلزمات التخفيف للجم االحترار العالمي

.Griscom and others 2017 :المصدر
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الشكل 7 تعديل قيم دليل التنمية البشرية األصلي حسب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب يتسع مع ارتفاع 
مستويات التنمية البشرية

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية. 
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قيمة دليل التنمية البش��ة، 2019

مجموعة التنمية البش��ة

المرتفعة جدًا 45 درجةالمنخفضة المتوسطة المرتفعة

“ يعرض التقرير تعدياًل لدليل التنمية 
البشرية بعامل الضغوط على الكوكب، 

لمواكبة عصر جيولوجي جديد.

ما الذي يستكشفه التقرير بالمقاييس الجديدة؟ هناك، 
من بينها جيل جديد من لوحات التتبع، ومقاييس تعّدل 
يحسب  بحيث  البشرية  التنمية  دليل  في  الدخل  عنصر 
التكاليف االجتماعية للكربون أو الثروة الطبيعية. وهذه 
فاصلة  أحكام  إصدار  إلى  تهدف  ال  مجتمعة  المقاييس 
مقاييس  لجميع  بالنسبة  الحال  هي  فكما  البلدان.  بشأن 
البلدان  المقاييس  هذه  تساعد  األخرى،  البشرية  التنمية 
مع  واسع  نطاق  على  أحرزته  الذي  التقدم  فهم  على 
األخرى،  البلدان  تجارب  من  واالستفادة  الوقت،  مرور 
أخذ  مع  البشرية  بالتنمية  النهوض  في  طموحاتها  ورفع 

التفاعالت بين اإلنسان والكوكب في االعتبار. كما تساعد 
البلدان  مساءلة  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  األفراد 
عن التزاماتها. ومع أن المقاييس المركبة، وال سيما على 
استيعاب  على  بطبيعتها  قادرة  غير  العالمي،  الصعيد 
الصورة  تلتقط  فهي  والمحلية،  الوطنية  التعقيدات 
العامة وتساعد على تحديد االتجاهات من منظور أوسع 
يمكنها  حاالتها،  أفضل  وفي  األعلى.  المستوى  وعلى 
ال  ولكن  السياسات،  وصنع  الحوارات  في  تسهم  أن 
في  تندرج  التي  التفاصيل  في  تخوض  أو  محلها  تحل 

خصوصية كل مجتمع.
بعامل  البشرية  التنمية  لدليل  تعدياًل  التقرير  ويعرض 
البشرية  التنمية  دليل  ويحتفظ  الكوكب.  على  الضغوط 
الدليل  به  ُعرف  بما  الكوكب  على  الضغوط  بعامل  معداًل 
األصلي من بساطة ووضوح، بينما يرصد بعض الديناميات 
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 اإلطار 1 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب: منارة لتلمس بر األمان في عصر األنثروبوسين

يوفر دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب مقياسًا إرشاديًا نحو النهوض بالتنمية البشرية مع تخفيف الضغوط عن 
البشرية مع مؤشرات الضغط على  التنمية  الدليل هو عبارة عن تقاطع يظهر على شكل “جانب فارغ” عندما تتناقض  الكوكب. وهذا 
الكوكب )المستطيل األخضر في الشكل 5(1. فالمحور األفقي في هذا الشكل يمثل قيمة دليل التنمية البشرية، والمحور العمودي 
يمثل قيمة دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب2.  وتمثل األجزاء المظللة القيم الثابتة لدليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل الضغوط على الكوكب، وهي حصيلة تركيبات مختلفة من قيم دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 
األيسر  الجانب  نحو  الخطوط  تحرك هذه  مع  الكوكب  على  الضغوط  بعامل  البشرية معداًل  التنمية  دليل  قيم  وتتزايد  الكوكب.  على 
السفلي، وهو ما يمثل توّسع اإلمكانات وتقّلص الضغوط على الكوكب. وهذه الزاوية، التي تبرز باللون األخضر، هي الوجهة الطموحة 
بين  الزاوية  نحو  البلدان  لجميع  الدليلين  في  األداء  لمتوسط  المقابل  المنحنى  تحّرك  وقد  األنثروبوسين.  في  البشرية  التنمية  لرحلة 
عامي 1990 و32019. ولكن تلك الحركة كانت بطيئة ومتواضعة للغاية. ويتطلب إحراز مزيد من التقدم أن تحقق جميع البلدان تحّواًل 
سريعًا وكبيرًا نحو الجانب األيسر السفلي. ويمكن أن يساعد دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب ودليل التنمية 
البشرية األصلي في تقييم، واألهم من ذلك، في تشجيع الخيارات نحو رحلة للتنمية البشرية في األنثروبوسين تدفُعنا جميعًا على مسار 

النهوض بالتنمية البشرية وتخفيف الضغوط عن كوكب األرض.

حركة العالم نحو النهوض بالتنمية البشرية مع تخفيف الضغوط على الكوكب شديدة البطء

مالحظة: احتسبت أنماط الضغوط المقطعية لعامي 1990 و2019 باستخدام نماذج االنحدار المتعددة الحدود. واألجزاء المظللة هي فواصل ثقة.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

مالحظات 
 .Fajnzylber 1990 التي طرحها )Casillero vacío( ”وصورة الحيز الطموح للتنمية تذّكر بفكرة “الصندوق الفارغ .Lin and others 2018 1. هناك تحليل مماثل في
2. أي مطروحًا منه عامل التعديل بالضغوط على الكوكب، الذي يضرب بدليل التنمية البشرية للحصول على الدليل معداًل بعامل الضغوط على الكوكب. 3. وهنا، نعرب عن 

امتناننا لميارينا فيشر كوالسكي على أفكارها بشأن هذا النمط.

التحسينات في الكفاءة: 1990 مقابل 2019

 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 
على الكوكب=0.550

 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 
على الكوكب=0.700

 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 
على الكوكب=0.800

 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 
على الكوكب=1.000

قيمة دليل التنمية البشرية، 2019
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أبرز  التقرير. وبحساب  ُتناقش في  التي  المعقدة  ظمية  النُّ
البشرية  التنمية  الضغوط على الكوكب، فهو يحّدث دليل 

لمواكبة عصر جيولوجي جديد. 

 “ أمام البلدان فرص عديدة لتوسيع نطاق 
 التنمية البشرية القائمة على اإلمكانات 

 مع الحد من الضغوط على كوكب األرض. 
وحين تنضم الوالية على الحياة ومنظومة 

القيم إلى هذا المزيج، تتعاظم الفرص.

األصلي بحساب مستوى  الدليل  الجديد  الدليل  ويعّدل 
بلد  لكل  المادية  والبصمة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
على أساس نصيب الفرد. وفي حالة بلدان التنمية البشرية 
المنخفضة، تأتي حصيلة التعديل ضئيلة عمومًا. في حالة 
تزداد  جدًا،  والمرتفعة  المرتفعة  البشرية  التنمية  بلدان 
بها  تؤثر  التي  الطرق  مختلف  يظهر  ما  التعديل،  حصيلة 

مسارات التنمية على كوكب األرض )الشكل 7 واإلطار 1(.
ومن دواعي التفاؤل أن خيارات وفرصًا عديدة متاحة 
البشرية  التنمية  مفاهيم  على  تحافظ  حتى  للبلدان 
نطاقها،  وتوسيع  بل  اإلمكانات،  على  القائمة  التقليدية، 
التقرير،  يبّين  وكما  الكوكب.  على  الضغوط  من  الحد  مع 

إلى هذا  القيم  الحياة ومنظومة  الوالية على  تنضم  حين 
المزيج، تتعاظم الفرص لتوسيع نطاق الحريات اإلنسانية 

مع تخفيف تلك الضغوط.
وكتب ألبير كامو في “الطاعون”، روايته العظيمة التي 
هذا  منا  كلٌّ  “يحمل  الثانية:  العالمية  الحرب  بعد  ألفها 
العالم، على اإلطالق،  الطاعون في نفسه، ألن ال أحد في 
لكانت  اليوم،  محصن منه”40. ولو كتب كامو عبارته هذه 
فيها إشارة جلّية إلى كوفيد-19، وحتى إلى تغّير المناخ. 
بيد أننا نفهم، بطبيعة الحال، أن الضرر، حتى وإن أصاب 
ولألسف،  نفسها.  بالدرجة  ليست  فاإلصابة  الجميع، 
مما  بكثير  أعتى  اليوم  بالبشرية  تحدق  التي  فالمخاطر 
بواعث  لدينا  يبقى  ولكن  عامًا،  سبعين  قبل  عليه  كانت 
المتلّقي،  لدور  اإلذعان  علينا  محّتمًا  ليس  إذ  األمل،   على 
ال للطاعون، وال للتنمية. والقدر استرقه االختيار، واالختيار 
البشر، هذه  األنثروبوسين، في عصر  النفوذ. وفي  يسّيره 
نوعنا،  تكمن في  الجسورة،  الجديدة  الجيولوجية  الحقبة 
وفيه وحده، القدرة على إعادة تخّيل عالمنا، وعلى إعادة 
تقرير  في  ولعل  واالستدامة.  العدالة  اختيار  وعلى  بنائه، 
عام  ختام  في  يصدر  الذي   ،2020 لعام  البشرية  التنمية 
مضطرب تحت وطأة أزمات عالمية متراكمة، منارة تساعد 

على تلمس بّر األمان. 



1لمحة عامة 5

الجزء األول

I

تجديد 
التنمية 
البشرية 
لعصر 

األنثروبوسين
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الجزء األول

تجديد التنمية البشرية لعصر األنثروبوسين  



1الجزء األول — تجديد التنمية البشرية لعصر األنثروبوسين   7

التوالي،  على  تغطي،  ثالثة فصول،  األول  الجزء  يتضمن 
كيفية  بشأن  والسياسية  والتجريبية  التحليلية  الوجهات 
ارتباط التنمية البشرية بمفهوم األنثروبوسين، والمناقشات 
المترتبة  اآلثار  الثاني  الجزء  ويتناول  حوله.  تدور  التي 
على العمل، ويناقش ثالث آليات رئيسية للتغيير: األعراف 
المستنبطة  البشرية  والتنمية  والحوافز،  االجتماعية، 
على  التداعيات  الثالث  الجزء  ويستكشف  الطبيعة.  من 

مقاييس التنمية البشرية.
البشرية  التنمية  مسيرة  بأن   1 الفصل   ويحاجج 
)إلى أين الوجهة( يجب أن ُترسم اآلن، في زمن لم يسبق 
األرض،  كوكب  تاريخ  وفي  البشرية  تاريخ  في  مثيل  له 

وتمكينية  جديدة  آفاقًا  يفتح  البشرية  التنمية  نهج  وأن 
تحليل   2 الفصل  ويكمل  الوجهة.  هذه  بلوغ  كيفية  بشأن 
غير  االختالالت  على  مفّصلة  أدلة  ويقدم   ،1 الفصل 
وتفاعالتها.  والمجتمع  بالكوكب  تلّم  التي  المسبوقة 
العالم  وأن  جديدة،  حالة  نواجه  أننا  تجريبيًا  ن  يبيِّ وهو 
الطبيعي في عصر األنثروبوسين هو انعكاس لالختالالت 
والثروات  الفرص  حيث  من  اإلنسان  بعالم  تلّم  التي 
مسار  على  معًا  العمل  أن   3 الفصل  ويحاجج  والقوى. 
اإلنصاف واالبتكار وحماية كوكب األرض يمكن أن يوجه 
العمل نحو التحّوالت الجذرية المطلوبة للنهوض بالتنمية 

البشرية في األنثروبوسين.





 رسم مسار 
 للتنمية البشرية 

في عصر األنثروبوسين

الفصل

1
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نحن على عتبة عصر جيولوجي جديد: األنثروبوسين. عصر البشر.

 وألول مرة في تاريخنا، تصدر أشد المخاطر وأعتاها عن اإلنسان، 
 لُتطِبق على الكوكب بأسره، من تغّير المناخ، إلى جائحة كوفيد-19، 

إلى تفاقم أوجه عدم المساواة.

فكيف للتنمية البشرية أن تساعدنا على التوّغل في تعقيدات 
األنثروبوسين؟

 يحاجج هذا الفصل بأنه علينا أن ُنعيد رسم مسيرة التنمية البشرية 
وأن ننطلق من نهج التنمية البشرية لدعم التحّول الجذري.

الفصل 1

رسم مسار للتنمية البشرية في عصر األنثروبوسين



2الفصل 1 — رسم مسار للتنمية البشرية في عصر األنثروبوسين 1

“قد يكون مأزق عدم االستدامة هو معضلتنا نحن، ولكن حلها هو أيضًا مهمتنا نحن. هذه المشكلة، بطبيعتها، 
وفهمها األوسع، وطرق ووسائل حّلها تعود إلينا نحن، البشرية جمعاء. وإذا كان هناك موضوع ال بد لنا فيه من 
التعاون، مع التزامات ال خالف عليها، فهو، وال شك، موضوعنا هذا. ولكن حتى نتمكن من ذلك، وبكفاءة، نحتاج 
إلى رؤية للبشر، ال كمجموعة من المرضى يجب رعاية مصالحهم، بل كأصحاب والية على حياتهم قادرين على 

التحرك بفعالية، فرادى وجماعات”1.
أمارتيا سين

“معظم الكتابات ‘الكالسيكية’ عن االستدامة تقّدم البشر على أنهم المشكلة، ال كمصدر قّوة جماعي. ]... فهي[ 
في حدود  نبتعد عن حصره  ]...[ونحن  السكان.  عدد  وارتفاع  األرض  موارد  في محدودية  الخطاب  تحصر 
ظم  والنُّ المحلية  المجتمعات  بين  الروابط  على  ذلك،  من  بداًل  ونؤكد،  الطبيعية.  الموارد  على  والحفاظ  النمو 

اإليكولوجية والعدالة االجتماعية”2.
هاريني ناجندرا

في جائحة كوفيد-19 عبرة لمن يعتبر. فعلى مدى عقود، 
مشيرين  كهذه،  جائحة  بوقوع  يتنبأون  العلماء  كان 
إلى  الحيوانات  من  تنتقل  جديدة  أمراض  ظهور  إلى 
يسبب  الذي  الفيروس  يكون  أن  الُمرجح  ومن   البشر3، 
كوفيد-19 واحدًا4. والواقع أن انتقال المرض المتزايد من 
المتمادية  انعكاس لضغوطنا  البشر هو  إلى  البرية   الحياة 

الكوكب5. على 
في  نغوص  ونحن  نواجهها  مخاطر  عن  رواية  هذه 
واقع  البشر.  عصر  باألنثروبوسين،  ُيسّمى  جديد  واقع 
 يشهد تغّيرًا بغير نطاق وحجم وسرعة، كما هو مبّين في 
على  مخاطر  فيشّكل  البشري،  النشاط  يدفعه   ،2 الفصل 
تقع على  ال  المخاطر  ولكن  الحياة6.  أشكال  البشر وجميع 
ُتطِبق  كوفيد-19  جائحة  وها  نفسها.  بالطريقة   الجميع 
التنمية  في  ومتزايدة  واسعة  فوارق  تخترقه  عالم  على 
القادرين  بين  إضافيًا  إسفينًا  عميقًا  تدق  وهي  البشرية. 
تقع  ال  نفسه،  الوقت  وفي  التحّمل.  على  القادرين  وغير 
صدمات مثل كوفيد-19 حتمًا من فراغ، بل من مسّببات 
البشر والكوكب. وهذه  بين  التفاعل  متجذرة في اختالل 
والثروات  الفرص  في  الموازين  اختالل  تغذي  المسببات 

والقوى بين الشعوب والبلدان.
عبارة  الذي هو  الجديد  الواقع  هذا  وتستدعي مواجهة 
بالمجتمع  تلّم  التي  المتآزرة  االختالالت  من  دوامة  عن 
على  وخطره  الكوكب  يشهده  الذي  )التغّير  والكوكب 
البشر وجميع أشكال الحياة( إعادة تصور مسيرة التنمية 
نهج  تطبيق  تستدعي  كما  الوجهة؟(7.  أين  )إلى  البشرية 
التنمية البشرية على المناقشات الطويلة بشأن االستدامة 

)كيف نريد بلوغ الوجهة؟(.
إمكانات  بتوسيع  ُتعنى  التي  البشرية،  التنمية  فمسيرة 
ينشدون  ما  ويفعلون  يكونون  بحيث  وفرصهم،  البشر 
بدافع منهم، يجب أن ُيعاد النظر فيها في زمن لم يسبق 
له مثيل في تاريخ البشرية وفي تاريخ الكوكب. ويؤكد 
هذا الفصل أهمية إعادة تشكيل تدفقات المادة والطاقة 

االقتصادات  تنظيمنا  بكيفية  هيكليًا  اآلن  ترتبط  بحيث 
التي  الجذرية  التحّوالت  يفّصل  وهو  والمجتمعات. 
التنمية  مسيرة  مركز  إلى  الهامش  من  اجتذابها  ينبغي 
الحياة  المسيرة عن شبكة  تلك  البشرية. وال يمكن فصل 

التي نحن جزء منها.

“ األنثروبوسين: عصر البشر. ألول مرة في تاريخنا، 
تصدر أشد المخاطر وأعتاها، حتى الوجودية، 

عن اإلنسان لُتطِبق على الكوكب بأسره.

النتائج  لتقييم  إطارًا  البشرية  التنمية  نهج  يحدد 
الحريات  إلى توسيع اإلمكانات، وإتاحة  اإلنمائية يستند 
الفرص  من  لالختيار  المجال  وإفساح  للرفاه،  الميسرة 
مفاهيم  من  أبعد  هو  ما  إلى  يأخذنا  وهذا  القّيمة. 
عن  وبعيدًا  االحتياجات،  تلبية  على  القائمة  االستدامة 
االقتصادي.  النمو  مثل  تأسيسية  أهداف  على  التركيز 
يدعونا  البشرية  التنمية  نهج  بأن  الفصل  هذا  ويحاجج 
إلى  المستمرة  الحاجة  من  أبعد  هو  ما  إلى  النظر  إلى 
كأصحاب  البشر  إلى  النظر  إلى  بل  اإلمكانات.  توسيع 
وإلى  التغيير،  ويحققون  يتصّرفون  حياتهم:  على  والية 
قيم  من  يعتنقون  ما  حيث  من  البشر  إنجازات  تقييم 
هذا  ومن  األفق  هذا  في  أهداف.  من  إليه  يسعون  وما 
وكذلك  البشرية  التنمية  مسيرة  هدف  يكمن  المنظور، 
المحتمل  العمل  نطاق  توسع  أن  يمكن  التي  الوسائل 
وضمن  األرض.  كوكب  على  الضغوط  محركات  لتغيير 
األهمية  في  تتساوى  البشري،  السلوك  دوافع  مجموعة 
بالقيمة.  والشعور  والكرامة  القيم  مع  السوق  حوافز 
والجماعي،  الفردي  مصيرهم  على  أولياء  هم  فالبشر 

وقادرون على دفع عجلة التغيير االجتماعي.
تاريخنا،  في  مرة  ألول  البشر.  عصر  األنثروبوسين: 
عن  الوجودية،  حتى  وأعتاها،  المخاطر  أشد  تصدر 
الفصل  ويحاجج  بأسره.  الكوكب  على  لُتطِبق  اإلنسان 
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مسيرة  تصور  إعادة  يستدعي  الجديد  الواقع  هذا  بأن 
البشرية  التنمية  نهج  من  واالستفادة  البشرية  التنمية 
الضغوط  لتخفيف  الجذرية  االجتماعية  التحّوالت  لدعم 
ومسيرته  التغيير  طبيعة  وستخضع  األرض.  كوكب  عن 
تعّزز  أو  تنقض وتعارض،  لتداخل مصالح وقيم مختلفة، 
منظور  من  التحليل  إلى  التقرير  هذا  ويركن  وتناصر. 
فردية  خيارات  واقتراح  األدلة  لحشد  البشرية،  التنمية 
تلّم  التي  االختالالت  معالجة  كيفية  بشأن  وجماعية 
عامًا،  ثالثين  فقبل  سواء.  حد  على  والكوكب  بالمجتمع 
للتنمية.  غاية  البشر  األول  البشرية  التنمية  تقرير  وضع 
السطر  في  ورد  كما  لألمم”،  الحقيقية  الثروة  هم  “البشر 
الثروة  تلك  من  لالستفادة  الوقت  حان  وقد  األول. 
خطة  به  تقول  ما  نحو  على  عالمنا،  لتحويل  الحقيقية 

التنمية المستدامة لعام 2030.

مواجهة واقع جديد: البشر أم الشجر؟

تأثير  أظهرت  التي  األخرى  المفاهيم  عكس  “على 
تغّير  األنثروبوسين  يصف  البيئة،  على  البشر  ضغوط 
 الحال في النظام األرضي، الذي ينظر إليه على أنه نظام 
ويقّدم  ترابط،  في  يسير  إيكولوجي  اجتماعي 
والحالي.  الحديث  عصرنا  في  للتفكير  جديدة   طريقة 
التحليل  عن  يأخذنا  األنثروبوسين  في   والتفكير 
اإلنصاف  السببيةبين  للعالقة  الخطي  االختزالي 
ظم  للنُّ والمترابط  المتشابك  الطابع  ليؤكد  واالستدامة، 
بين  والمسار  المصير  واشتراك  واإليكولوجية،  البشرية 

.8 االستدامة واإلنصاف”
ميليسا ليتش وبيليندا رايرز وآخرون

خياراتهم  حماية  تتعين  الذين  هم  الشجر،  ال  “البشر، 
األول،  البشرية  التنمية  تقرير  أكد  كما  المستقبلية”، 
البشر  ازدهار  التقرير  1990 9. فوضع  عام   الذي صدر في 
مجرد  ليست  التنمية  بأن  مؤكدًا  للتنمية،  نهائية  كغاية 
تراكم للموارد المادية أو الطبيعية، بل هي ُتعنى بتوسيع 
ينشدون،  ما  ويفعلون  يكونون  بحيث  البشر  إمكانات 
المنطلق  هذا  للرفاه.  الميّسرة  الحريات   وبتوسيع 
ولكن  التقرير.  هذا  محور  هو  البشرية  للتنمية   األساسي 
والطبيعة.  اإلنسان  النظر في موضع  إعادة  الضروري  من 
الخيارات  تقديم  األسوأ  أو  جانبًا،  الطبيعة  نبذ   ألن 
آفاق  من  يحّد  والكوكب،  اإلنسان  بين  كانت  لو  كما 
 االزدهار أمام الجميع. وكما ورد في تقرير التنمية البشرية 
هي  البيئة  حماية  لصالح  األقوى  “الحجة   ،1994 لعام 
 الحاجة األخالقية إلى ضمان فرص لألجيال المقبلة تماثل 
تلك التي تمتع بها من سبقهم. وهذه الضمانة هي أساس 
تقتصر  تعد  لم  اآلثار  ولكن  المستدامة’”10.  ‘التنمية 

بالبشر  تضر  الكوكب  فاختالالت  المقبلة:  األجيال   على 
التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه  بعض  فتغذي  اليوم، 
البشرية التي تناولها تقرير التنمية البشرية لعام 2019 11. 
االجتماعية  واالختالالت  المساواة  عدم  أوجه  وتنعكس 

صورًا أكثر حدة في اختالالت الكوكب.
مدى  على  البشرية،  التنمية  تقارير  أضاءت  وقد 
والتنمية  البيئي  التدهور  بين  التفاعالت  على  السنين، 
كعامل  المتقدمة  البلدان  في  الوفرة  وحددت  البشرية12، 
للمياه  تقريران  وُخصص  البيئي.  اإلجهاد  في  أساسي 
والمنعة.  االستدامة  في  تقريران  وبحث  المناخ،  وتغّير 
بقوة  والسياسية  االجتماعية  الحركات  ناصرت  وقد 
فدفعت  والمناخ،  االستدامة  تحديات  وأثارت  البيئة 
ساهمت  وقد  التنمية.  خطة  صدارة  إلى  القضايا  بهذه 
الوعي  إذكاء  في  البيئية  والكوارث  الطبيعية  المخاطر 
اآلثار  أبرز  فهم  لتعزز  العلمية  األدلة  وتراكمت  العام، 
البيوفيزيائية واالقتصادية واالجتماعية )اإلضاءة 1-1(. 
بيان  هي  إّنما   2030 لعام  المستدامة  التنمية  وخطة 
سياسي واضح لتوافق اآلراء العالمي الذي تكّون نتيجة 

لهذا التراكم.

 “ يركن هذا التقرير إلى التحليل من منظور 
البشرية، لحشد األدلة واقتراح   التنمية 

 خيارات فردية وجماعية بشأن كيفية معالجة 
بالمجتمع والكوكب  تلّم  التي   االختالالت 

على حد سواء.

واعتمادنا على الطبيعة أمر مفروغ منه. وأمارتيا سين 
العالم  على  الحفاظ  تحاول  ال  “البشرية  بصراحة:  قال 
‘بالفناء’  المحكومون  فنحن  نفسها.  على  بل   الطبيعي، 
الذي يحيط  للعالم  نتمكن من وضع ترتيب معقول  لم  ما 
وضعف  نحن،  علينا  خطر  الطبيعة  هشاشة  ففي  بنا. 

يصيبنا نحن”13. لكن علينا النظر في عنصرين جديدين.
صياغة  إعادة  إلى  أّدى  األنثروبوسين  مفهوم  أواًل، 
وقضايا  البيئة  قضايا  على  التركيز  من  فتحّول  التفكير، 
إلى  مستقلة،  قضايا  باعتبارها  المناخ،  كتغّير  االستدامة، 
الناجمة  المترابطة  التحديات  من  بمجموعة  االعتراف 
والواقع  البشرية14.  الضغوط  بفعل  الكوكب  تغّيرات  عن 
أن المناخ يتغّير بطرق خطيرة15، ومن الضروري التحرك 
تسبب  التي  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  للحد  عاجاًل 
الكربون،  أكسيد  ثاني  فتركزات  العالمي16.  االحترار 
مرتفعة  طوياًل،  تبقى  التي  الدفيئة  غازات  من  وهو 
على  حافظت  التي  الكوكب  دورات  ألن  ومتزايدة 
الكربون  )دورة  نسبيًا  منخفض  نطاق  في  التركزات 
الكيميائية الحيوية( تطغى عليها زيادات سريعة وكبيرة 
دورات  تتعرض  كما  المنشأ17.  البشرية  االنبعاثات  في 
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فالنيتروجين،  كبير.  لتغيير  أخرى  حيوية   كيميائية 
من  تحد  التي  المغذيات  وأكثر  للحياة  ضروري  مثاًل، 
لكن استخدام األسمدة االصطناعية  الزراعة18.  الغلة في 
و2000(   1960 عامي  بين  أضعاف  ثمانية  زادت  )التي 
في  اضطراب  أكبر  أحدثا  األحفوري  الوقود  واحتراق 
ظهورها  منذ  للنيتروجين  الحيوية  الكيميائية  الدورة 

قبل 2.5 مليار عام19.
أسالفهم،  أطول من  اليوم حياة  البشر  ويعيش معظم 
الصحيح  هو  العكس  ولكن  أفضل،  بصحة  ويتمتعون 
الحياة  أشكال  باقي  من  العظمى  للغالبية  بالنسبة 
 300,000 مدى  على  البشر  تطور  فقد  األرض20.  على 
مسبوَقين  غير  الحياة  في  وتنّوع  غنى  وسط  سنة21، 
المطلق  العدد  لذلك  يشهد  كما  الكوكب  تاريخ   في 
للدمار  اآلن  يتعرض  الغنى  وهذا  األحيائية22.  لألنواع 
تبعث  بمعدالت  المباشر  وغير  المباشر  البشر   بفعل 
والكثير  االنقراض،  األنواع  ربع  يواجه  القلق، حيث   على 
الرغم  على   ،23 الزمن من  عقود  غضون  في   منها 
الطبيعة  مساهمات  يعزز  البيولوجي  التنّوع  أن  من 
والثقافة  اللغة  نشأت  وكذلك   .24 البشر حياة   في 
مماثل،  نحو  وعلى  البيولوجي،  التنّوع  مع  وتطورتا 
التنّوع  في  خسارة  بموازاة  البيولوجي  الفقر  سَيحدث 

الثقافي واللغوي25.
عدم  هي  التقرير  هذا  منها  ينطلق  التي  والنقطة 
في  الخطير  التغيير  لتجّنب  واضح  مسار  وجود 
تقول  كما  وهو،  األنثروبوسين.  عصر  في  الكوكب 
مواجهته26.  من  بد  ال  مأزق  توماس،  أديني   جوليا 
 أو كما قال شاَرتششاندرا ليلي، علينا الذهاب إلى ما وراء 
)الحفاظ  واحدة  قيمة  ضيق:  إطار  في  المشكلة  “وضع 
المناخ(،  )تغّير  واحدة  مشكلة  المقبلة(،  األجيال  على 
واحد  حل  الكربون(،  انبعاثات  )خفض  واحد  هدف 
)مصادر الطاقة المتجددة(”27. وهذا يستدعي فهمًا كاماًل 
وبين  بيننا  وللترابط  الكوكب،  بها  ُنثقل  التي  للضغوط 

الطبيعة28.

 “ وما دامت االختالالت في الكوكب قائمة، 
التنمية  ستنتج مخاطر تحدث صدمات على 
 البشرية، تمامًا كما فعلت جائحة كوفيد-19. 

 وإذ تقع هذه الصدمات على أرض خصبة 
 من أوجه عدم التوازن في القوى والفرص، 

فهي تؤدي إلى إدامة، بل تفاقم، أوجه 
البشرية. التنمية  المساواة في  عدم 

التقدم  بفعل  األنثروبوسين  مفهوم  يتكّشف  ثانيًا، 
االستدامة29.  وعلوم  األرضي  النظام  في  الملحوظ 
البشرية،  األنشطة  آثار  وبيان  توثيق  إلى   فباإلضافة 

المتعدد  العمل  الجديدة  المجاالت  هذه  تحّفز 
واالجتماعية  الطبيعية  العلوم  يشمل  الذي  التخصصات، 
التخفيف  كيفية  حول  رؤى  ويقدم  اإلنسانية،  والعلوم 
اإلنسان.  حياة  تحسين  على  العمل  مع  اآلثار  تلك  من 
الذي  المسبوق  غير  للضغط  المادية  الوقائع  وتعيد 
كيفية  االهتمام  إلى  الكوكب  هذا  على  البشر   يمارسه 
والماضي،  الحاضر  في  الطبيعة  على   اعتمادنا 
القيم  ُنظم  وتتجاوز  المستقبل.  به  يأتي  أن  ُيحتمل   وما 
حيث  من  والكوكب  الطبيعة  إلى  التقليدية  النظرة 
قيمتهما  أو  الخدمات(  )لتقديم  كوسيلة  قيمتهما 
العالئقية  القيم  لتكرس  المتأصلة(،  )القيمة  الجوهرية 
)“المرتبطة بالعالقات، سواء الشخصية أم التي ترسخها 
باغيل  سلطت  قد  االجتماعية”(30.  واألعراف  السياسات 
التنمية  خطاب  إفراغ  مدى  على  الضوء  تشيليسا 
الفلسفات  في  المتجذرة  المعرفة  ُنظم  من  البشرية 
تحمله  ما  رغم  والتاريخ  العالم  إلى  والنظرة  األفريقية 
الترابط  ويؤدي  االستدامة31.  علوم  إلثراء  إمكانية   من 
لتنّوع  ا إلى  لثقافي  وا لبيولوجي  ا لتنّوع  ا  بين 
كمصدر  الفصل(  في  الحقًا  )ُيناقش   البيوثقافي 
للمعرفة ينهل منه كل مهتّم باالستدامة المحلية والعالمية 
مدني  مجتمع  ومنظمات  محلية  ومجتمعات  علماء  من 

وصانعي سياسات32.
والمتنامي  الكبير  الفيض  هذا  به  يأتي  ما  أبرز  ولعل 
ظم االجتماعية والطبيعية، ليس  من األفكار نظرة إلى النُّ
من حيث التفاعل والترابط بينها وحسب، بل باعتبار كل 
بمفهوم  االنتقال  “ففي  اآلخر.  من  أصياًل  جزءًا   منها 
للتنمية  منفصلة  أهدافًا  كونها  من  المستدامة  التنمية 
إلى  الطبيعية،  أو  البيئية  الموارد  حدود  تقّيدها  البشرية، 
اإليكولوجية  االجتماعية  ظم  النُّ فيه  تتكامل  منظور 
للتنمية  جديد  منظور  يكمن  المستدامة،  التنمية  بشأن 
لمواجهة  يتيح مساحة جديدة وموسعة  كما  المستدامة. 

تحديات عصر األنثروبوسين”33.
بقدر  البشر،  أن  ذلك  من  ُيستخلص  ما  أهم  ومن 
أن  متناولهم  في  يبقى  بالطبيعة،  نشاطهم  يضر   ما 
إذا  األرض  كوكب  على  إيجابية  تجديد  قوة   يكونوا 
يجب  كشيء  وال  كقيد  ال  الطبيعة34،  إلى  نظروا  ما 
الحفاظ عليه في شكله البكر، بل كمجموعة أصول تملك 
المزيد  المنعة، وإتاحة  المصادر وبناء   القدرة على توفير 
األهم  األنثروبوسين35.  في  لالنطالق  الخيارات،   من 
مسار  على  تضيء  الناشئة  الرؤى  أن  هو  ذلك   من 
بطريقة  وكيفيته،  الفعل  ماهية  على  قدمًا،  المضي 
وهاريني  دوفريس  روث  دعته  ما  في  الوقوع  تتفادى 
الخاطئ  “االفتراض  وهو:  مزدوجًا  شركًا  ناجندرا 
وجه  في  بالكلية  التقاعس  أو  خجول،  حل  بإمكانية 

التعقيدات العارمة”36.
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البشر  بين  والمتشابكة  المعقدة  العالقة  أن  إلى  والنظر 
ظم  والنُّ االقتصادية  االجتماعية  ظم  النُّ بين  والكوكب، 
االختالالت  بين  ترابط  عالقات  إلى  يشير  الطبيعية، 
تتفاعل  التي  المجتمع،  وفي  الكوكب  على   الخطيرة 
دامت  األحيان. وما  من  كثير  في  البعض  بعضها  وتؤازر 
تحدث  مخاطر  ستنتج  قائمة،  الكوكب  في  االختالالت 
جائحة  فعلت  كما  تمامًا  البشرية،  التنمية  على  صدمات 
على  الصدمات  هذه  تقع  وإذ   .)1-1 )الشكل   كوفيد-19 
والفرص،  القوى  التوازن في  أوجه عدم  أرض خصبة من 
فهي تؤدي إلى إدامة، بل تفاقم، أوجه عدم المساواة في 
بنكوص  تسببت  الجائحة  أن  وُيعتقد  البشرية.  التنمية 
النكوص  وهذا  التنمية.  مسار  على  التقدم  من   عقود 
للمخاطر  المعرضين  أكبر،  وبشدة  يضرب،  ما  سرعان 
يزيد  مما  قليلة،  والقدرات  الموارد  وذوي  والمهمشين 
يغذي  وهذا  البشرية37.  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه 

االختالالت االجتماعية.
نحو  إّما  تحرك  إلى  االجتماعية  الديناميات  وتؤدي 
وتغذي  تخفيفها.  أو  األرض  كوكب  على  الضغوط  زيادة 
التنمية  المساواة في  أوجه عدم  االجتماعية  االختالالت 
حّيز  فتضّيق  التمكين،  في  ثغرات  هي  التي  البشرية، 

جميعًا  ونحن  الجماعي38.  والعمل  التداولي  التفكير 
التضامن  مفتاح  ولكن  منا،  قريب  هو  من  على  نحرص 
بنطاقه  للمجتمع  المعزز  السلوك  والتعاون هو في توسيع 
بنا.  المحيطة  المغلقة  الشبكات  من  أبعد  إلى   األوسع، 
واألقليات  الميسورة  غير  الفئات  أوضاع  ذلك  يحّدد  وما 
ظم االقتصادية، والترتيبات  والنُّ الهياكل االجتماعية  في 
الفئات  هذه  إدماج  مدى  تحدد  التي  المؤسسية 
يحدد  ذلك،  من  وبداًل  لكن،  السياسية39.  الحياة  في 
يستفيد  من  غالبًا  هم  )الذين  األكبر  النفوذ   أصحاب 
حتى  المتاحة،  المعلومات  أطر  الراهن(  الوضع   من 
وقدرتهم  مواردهم  ويسّخرون   ،40 العلمية  األدلة 
بطرق  وغالبًا  نفوذهم،  عل  للحفاظ  التأثير   على 
تنشئ  التي  الضغوط  يديم  هذا  وكل  التحّول41.  تعارض 
المزيد من االختالالت على الكوكب. وهذا ينتج مخاطر، 
مسيرة  رسم  إعادة  وفي  جديد.  من  الدوامة  وتبدأ 
من  للخروج  إمكانية  األنثروبوسين  في  البشرية  التنمية 

هذه الدوامة.
 ماذا يعني ذلك في موضوع التنمية البشرية؟ أواًل، يمثل 
إلى  والسعي  البشرية  التنمية  تصور  لكيفية  تحديًا 
المجتمع،  في  االختالالت  معالجة  كانت  وقد  تحقيقها. 

الشكل 1-1 اختالالت على الكوكب وفي المجتمع تتآزر

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الصدمات

المخاطر

الضغوط

أوجه عدم 
المساواة

 االختالالت 
على الكوكب     

 االختالالت 
في المجتمع
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في  دائمًا   ،1-1 الشكل  من  األيسر  النصف  في  هي  التي 
صميم مسيرة التنمية البشرية. ولكن حتى اآلن، ال يزال 
البشرية،  التنمية  الشكل خارج مسيرة  اآلخر من  النصف 
وهذا هو االختالل على الكوكب. ما السبيل إلى إدماجه، 
القسم  يتناوله  ما  هو  المسيرة،  في  ذلك  يغّير  وكيف 

التالي من هذا الفصل.
نهج  من  كامل  بشكل  االستفادة  بعد  تجِر  لم  ثانيًا، 
النصف  تحديات  معالجة  كيفية  في  البشرية  التنمية 
يقدم  أن  النهج  لهذا  ويمكن   .1-1 الشكل  من  األيمن 
والوالية  الموسعة  اإلمكانات  جعل  بشأن  جديدة   آفاقًا 
عن  الضغوط  من  التخفيف  جهود  صلب  في  البشرية 
كوكب األرض، على النحو الذي يتناوله القسم األخير من 

هذا الفصل42.
والتحّول  التغيير  عمليات  جوهر  هي  البشرية  فالوالية 
وتخفيف  البشرية  التنمية  في  اإلنصاف  لتعزيز  الالزمة 
تقييم  إعادة  ضمنًا  ذلك  ويعني  الكوكب.  عن  الضغوط 
األرض  كوكب  احترام  بإمكانية  جديد  بحس  القدرات 
والمسؤولية عنه، والوصول إلى من تتاح لهم أقل الفرص، 
والتمييز  المساواة  لعدم  المستمرة  األنماط  على  والقضاء 
واإلقصاء )بما في ذلك العنصرية والنظام الذكوري( التي 

تمزق المجتمعات43.

 إعادة تصور مسيرة التنمية البشرية: 
استعادة الكوكب

واستخدام  االنبعاثات  إطالق  عن  االقتصادي  النمو  فصل 
األرض  كوكب  عن  الضغوط  تخفيف  مفتاح  هو  المواد 
حول  النقاش  ويتيح  المعيشة.  مستويات  وتحسين 
طبيعية  انطالق  نقطة  وجدواه  التوجه  هذا  كفاية  مدى 
توجيه  إعادة  على  يساعد  الفصل  كان  إذا  ما  الستكشاف 

مسيرة التنمية البشرية في األنثروبوسين.
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  بين  النسبي  والفصل 
الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  المواد  واستخدام 
معدل  من  أعلى  االقتصادي  النمو  )معدل  شائع  توجه 
ولكن  االنبعاثات(.  إطالق  أو  المواد  استخدام  نمو 
المطلق  والتخفيض  االقتصادي  )النمو  المطلق  الفصل 
جزئي  هو  االنبعاثات(  إطالق  أو  المواد  الستخدام 
حيال  التجريبية  النتائج  وتختلف  ونادر44.  ومؤقت 
واسع  نطاق  على  عليه  المتفق  ومن  التفسيرات.   هذه 
معظم  وتتفق  متابعته45.  ينبغي  حيوي  أمر  الفصل  أن 
المرتكز  المستقبلي  الفصل  أن  على  أيضًا   اآلراء 
كافيًا  يكون  لن  الراهنة،  االتجاهات  استقراء  على 
باريس46  اتفاق  يتضمنها  التي  كتلك  أهداف  لتحقيق 
التنّوع  بفقدان  المتعلقة  الدولية  األهداف  من  وغيرها 
ُيتخذ  بما  رهنًا  حتمًا  سيكون  ذلك  ولكن   البيولوجي47. 

حزمة  أن  إلى  حديث  نموذج  وأشار  خيارات.   من 
أن  شأنها  من  المناخ  تغّير  آثار  من  للتخفيف  السياسات 
إلى  الصافية  االنبعاثات  بكمية  الوصول  للعالم  تتيح 
 صفر في عام 2050، بمعّدالت نمو انتقالية معتدلة وكلفة 
صافية  مكاسب  ذلك  وسيحقق  التشغيل.  على  مقبولة 
الناتج  من  المائة  في   13 إلى  تصل  العالمي  للناتج 
تحويالت  ومع   ،2100 عام  بحلول  اإلجمالي   المحلي 
في  التحّول  تكاليف  عن  الفقراء  تعّوض  الدخل  في 

الطاقة48. مجال 

الفصل بين ماذا؟

النمو  ُنهج  أّن  الفصل  حول  السائدة  النظر  وجهة  من 
ُتعنى  إذ  بالخير  تبشر  األخضر  االقتصاد  أو  األخضر 
أكثر كفاءة في استخدام  إنتاج واستهالك  بالتحّول نحو 
الموارد وأقل كثافة في إطالق االنبعاثات، فتسمح بفصل 

نسبي أو مطلق49.
البلدان  من  بلدًا   18 حديثة  دراسة  حددت  وقد 
أكسيد  ثاني  من  انبعاثاتها  انخفضت  التي  المتقدمة 
و2015،   2005 عامي  بين  المطلقة  باألرقام   الكربون 
اإلنتاج  عن  الناجمة  )تلك  أراضيها  ضمن  سواء 
االستهالك  عن  الناجمة  االنبعاثات  أو  البلد(  داخل 
اإلنتاج  أنشطة  نقل  في  التجارة  آثار  فيها  )ُتحسب 
استيراد  ثم  أخرى  بلدان  إلى  االنبعاثات   الكثيفة 
أن  الشكل  1-2(50. ومع  أماكن أخرى؛  المنتجة في  السلع 
كان  الطاقة،  على  الطلب  خفض  في  ساهم  النمو   بطء 
تستهدف  لسياسات  نتيجة  معظمه  في  المطلق  الفصل 
كفاءة  وتعزيز  المتجددة  الطاقة  مصادر  تشجيع 
استخدام  في  أخرى  دراسة  ونظرت   .51  الطاقة
األزمة  أعقاب  في  اإلجمالي  المحلي  والناتج  الطاقة 
أنه،  إلى  وخلصت   ،2008 عام  في  العالمية  المالية 
الناحية  من  تضررًا  األكثر  البلدان  أن  من  الرغم  وعلى 
استخدام  في  تخفيضات  أكبر  شهدت  االقتصادية 
سريعًا  انتعاشًا  شهدت  التي  تلك  حققت  فقد  الطاقة، 
وتغطي  الطاقة52.  استخدام  كفاءة  في  المكاسب  أعلى 
من  محدودة  ومجموعة  قصيرة  فترة  الدراستين  كلتا 
األخضر  للنمو  أنماط  على  أدلة  تقدم  ولكنها  البلدان، 
في  كفاءة  أكثر  اقتصادات  تدعمها  التنمية،   في 
على  تدخالت  تدفعها  واالنبعاثات،  الموارد  استخدام 

السياسات53. مستوى 
الكفاءة،  زيادة  من  الناتجة  المكاسب  بأن  وُيقال 
كافية  غير  وآمنة،  معروفة  تكنولوجيات  إلى  استنادًا 
المستندة  والتوقعات  السابقة  االتجاهات  حسب  )وذلك 
النشاط  حجم  خفض  الضروري  من  وأنه  النماذج(،  إلى 
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نمو  بوقف  ذلك  تحقيق  ويمكن  اإلجمالي54.  االقتصادي 
االستهالك،  المرتفعة  البلدان  في  واالستهالك  اإلنتاج 
في  النمو  على  ترتكز  ال  نماذج  إلى  بالتنمية  والتحّول 
في  االستنتاج  هذا  ويستند  األرضية55.  الكرة  جنوب 
على  الطلب  انخفاض  سيناريوهات  إلى  األول  المقام 
نطاقًا  األوسع  بالبحوث  أيضًا  يسترشد  ولكنه  الطاقة56، 

والدعوة إلى وقف النمو57.

النماذج  في  قيودًا  أن  منها  ألسباب  النقاش   ويستمر 
البيوفيزيائية  الوظائف  إدماج  دون  تحول  االقتصادية 
محدودة  تزال  ال  البيوفيزيائية  والنماذج  الرئيسية، 
أن  يمكن  التي  المرونة  نطاقات  استكشاف   في 
واالجتماعي،  االقتصادي  السلوك  لتغّير  نتيجة  تظهر 
واضحة  استنتاجات  إلى  التوصل  يبقى   وبالتالي 

المنال58. صعب 

الشكل 1-2 انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود األحفوري في عدة بلدان

.Le Quéré and others 2019 :المصدر
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إعادة  في  للفصل  إطار  وضع  يساعد  أن  يمكن  هل 
الممكنة  السبل  من  البشرية؟  التنمية  مسيرة  تصور 
التنمية  في  بتقدم  االقتصادي  النمو  عن  االستعاضة 
نهج  صميم  في  التحّول  هذا  كان  ولطالما  البشرية. 
البشرية،  التنمية  دليل  اسُتخدم  وقد  البشرية،  التنمية 
المحلي  الناتج  من  بداًل  استخدامه،  يمكن  يزال  وال 
اإلجمالي59. والعمل الذي ُأنِجز مؤخرًا، للتحّول من فصل 
يمكن  الرفاه  عوامل  إلى فصل  الموارد  واستخدام  النمو 
أقل  بطريقة  البشر  حياة  لتحسين  مسارات  يضيء   أن 
 كثافة في استخدام الموارد60. لكن هذه الوجهات ال ُتهمل 
والمجتمعات  األفراد  قدرة  أي  البشرية،  الوالية   دور 
واالستفادة  التحديات  مواجهة  في  القيادة  تولي  على 

من الفرص، وهي في صلب مفهوم التنمية البشرية.
إمكانات  عن  عبارة  هي  البشرية  التنمية  باختصار 
أتيحت  وقد  اإلنسان.  والية  تحت  الرفاه  لتحقيق 
بدليل  قياسها  عند  البشرية  التنمية  في  التحسينات 
كامل(  بشكل  الوالية  يحسب  ال  )الذي  البشرية  التنمية 
اإليكولوجية  باألزمات  تتسبب  التي  الموارد  باستخدام 
من  “ب”  المستطيل  في  )البلدان  اليوم  نعيشها  التي 
التي  البشرية  التنمية  لمسيرة  يمكن  وال   .)3-1 الشكل 

اليوم  تسلكه  التي  المسار  على  تنطلق  أن  تصورها  ُيعاد 
“أ”(،  المستطيل  )في  المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان 
تبقى  أن  المرتفعة  البشرية  التنمية  لبلدان  يمكن  وال 
ليست   ،2 الفصل  يوضحه  ما  نحو  وعلى  هي.  حيث 
الرفاه  مسار  على  اإلنجازات  في  المساواة  عدم  أوجه 
الموارد.  استخدام  في  اإلجحاف  ألوجه  انعكاس  سوى 
وهكذا، تدعو إعادة تصور مسيرة التنمية البشرية جميع 
الرفاه على نحو منصف مع تخفيف  البلدان إلى تحسين 
المستطيل  إلى  )االنتقال  األرض  كوكب  على  الضغوط 

الفارغ “ج”(.
والمضي في هذه المسيرة موضوع اختيار. والمحاكاة 
االجتماعية  لمسارات  ا سيناريوهات  باستخدام 
االقتصادية المشتركة لتقييم تأثير الخيارات االجتماعية 
المناخ  انبعاثات غازات الدفيئة وتغّير  واالقتصادية على 
االجتماعي  فالمسار   .61)4-1 )الشكل  البدائل  توضح 
االقتصادي المشترك 5، وهو سيناريو االستمرار بالمعتاد، 
من شأنه أن ينقل خمس مناطق من العالم إلى فئة الدخل 
 المرتفع، وأن يدفع أيضًا االحترار العالمي إلى 3-5 درجات 
الصناعية.  الحقبة  قبل  ما  مستويات  فوق  مئوية 
 ،1 المشترك  االقتصادي  االجتماعي  المسار  شأن   ومن 

الشكل 1-3 منتهى مسارات التنمية البشرية: التنمية البشرية المرتفعة تقترن بارتفاع في استخدام الموارد

مالحظة: تشمل فقط البلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. حجم الفقاعة يتناسب مع عدد السكان.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من برنامج األمم المتحدة للبيئة.
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تبقي  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الخيارات  أي 
فوق  مئويتيين  درجتين  حدود  في  العالمي  االحترار 
المناطق  يجلب  أن  الصناعية،  الحقبة  قبل  ما  مستويات 
المعيشة  لمستويات  المنشود  الفضاء  إلى  الخمس 

المرتفعة، وأن يقلل من الضغوط على كوكب األرض.
التنمية  مسارات  عن  تبعدنا  التي  الخيارات  وتبقى 
المعاد  البشرية  التنمية  مسيرة  في  وتأخذنا  الحالية 
تصورها وقفًا على والية البشر، أو على تمكينهم، فرادى 
أن  وينبغي  مختلفة.  خيارات  اتخاذ  من  وجماعات، 
نستكشف، لذلك، كيفية تفاعل المجتمعات واالقتصادات 
لعوامل  ا تفرضه  ما  لنفهم  الحيوي،  والمحيط 
تطلعات  من  تحقيقه  يمكن  لما  تكييف  من  البيوفيزيائية 

البشر، كل البشر.

وضع خرائط ترسم المجتمعات البشرية في 
المحيط الحيوي: تدفقات الطاقة والمواد

نعرفها  كما  الكوكب  معالم  من  العديد  الحياة  خلقت 
أشعة  وكمية  الجوي،  للغالف  الغازي  التركيب  اليوم: 

والتركيب  األرض،  وتمتصها  تعكسها  التي  الشمس 
دور  لينتون  تيموثي  يصف  للمحيطات.  الكيميائي 
تاريخ  مدى  على  المعالم  هذه  إبداع  في  الحياة 
تتشابك  الكوكب  عمليات  أن  كيف  ويظهر  الكوكب، 
لذلك،   .)2 -1 )اإلضاءة  الحيوي  المحيط  مع  بعمق 
مع  التعامل  إمكانية  عدم  التأكيد  عن  الغني  من  يبقى 
الحيوي.  المحيط  عن  منفصل  أنه  على  المناخ  تغّير 
انبعاثات  من  المائة  في   25 حوالي  المحيطات  وتمتص 
الحرارة  من  المائة  في   90 من  وأكثر  السنوية  الكربون 
الغابات  وتسحب  االنبعاثات.  تلك  من  الناتجة  اإلضافية 
الكربون،  أكسيد  ثاني  والمروج  الرطبة   واألراضي 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  المائة  في   30 نحو  عازلًة 
الكربون  مجموع  وكان  المنشأ.  البشرية   الكربون 
عام  في  األرضية  اإليكولوجية  ظم  النُّ في  المخزن 
العالمية  االنبعاثات  من  مرة   60 بنحو  أكبر   2017 
أكسيد  ثاني  )مكافئ  المنشأ  البشرية  الدفيئة  لغازات 
ذلك  في  )بما  التربة  في  الكربون  ويبلغ حجم  الكربون(. 
مرات   4.5 بنحو  يتجاوز  مستوى  الصقيعية(   التربة 
الكربون  مرات   5 وحوالي  الجوي،  الغالف   خزان 
وتحتوي  الحية.  والحيوانات  الحية  النباتات  في 

 الشكل 1-4 في إطار سيناريو االستدامة، تتالقى البلدان بحلول عام 2100 مع انخفاض نصيب الفرد 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وارتفاع مستوى التنمية البشرية

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قاعدة بيانات المسارات االجتماعية االقتصادية المشتركة.

12 11 10 9 8

20

15

10

5

0

ن(
ط

بال
ن )

بو
كر

 ال
يد

س
أك

ي 
ثان

ن 
 م

رد
لف

ب ا
صي

ن

2100: تنمية بدون كربون، المسار االجتماعي 2010
االقتصادي المشترك 1

2100: تنمية بالوقود األحفوري، المسار االجتماعي 
االقتصادي المشترك 5

لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
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حوالي  حجمه  بكثير،  أكبر  كربون  مخزون  المحيطات 
38,000 جيغا طن62.

المحيط  في  جذور  عن  تنبثق  البشرية  والمجتمعات 
منه  االستخراج  ولكن  عليه.  تعتمد  فهي  الحيوي، 
االستهالك  أنماط  تشكل  التي  االقتصادية،  لألنشطة 
الكثير من  أيضًا. ويحدث  استنفاده  إلى  يؤدي  واإلنتاج، 
هذا بعيدًا عن دائرة االهتمام، وال يبدو ماثاًل أمام األفراد 
وكأننا  تغافل،  في  الخيارات  ُتتخذ  إذ  والمجتمعات 
ولتوضيح  نتنفسه.  الذي  الهواء  على  نعتمد  أننا  نتناسى 
واإليكولوجية،  االجتماعية  ظم  النُّ بين  التفاعالت  رؤية 
في  والطاقة  المواد  تدفقات  في  النظر  المفيد  من 

الكوكب. مجتمعاتنا وأثرها على عمليات 
الطاقة  من  يأخذ  الحياة  أشكال  من  شكل   وكل 
وينمو  ليستمر  منها،  ويستهلك  ويحّولها   والمواد، 
الطاقة  النباتات  تلتقط  البحر،  وفي  البر  في   ويتكاثر63. 
نفسه  الوقت  في  وتأخذ  الشمس،  أشعة  من   مباشرًة 
فحسب،  واستمرارها  لنموها  ليس  المواد64،  من   حصتها 

الحياة  أشكال  جميع  التوالي،  على  تستهلكه،  لما   بل 
أشكال  من  شكل  نفايات.فكل  تنتج  عملية  في  األخرى، 
ولكن  البيولوجي،  للبقاء  مطلوب  هو  ما  يستهلك  الحياة 
والمواد  الطاقة  من  كميات  تلتقط  البشرية  المجتمعات 
على  البقاء  لمجرد  إليه  تحتاج  ما  تفوق   )5-1  )الشكل 
تلتقطه  ما  بكثير  يتجاوز  نطاق  وعلى  الحياة65،   قيد 

األنواع األخرى66.
تدفقات  الشمس  ضوء  يؤمن  الكوكب،   وليستمر 
الطاقة  تطور  إلى  وبالنظر  الطاقة67.  من  لها  حدود  ال 
على  والمجتمعات  الحيوي  المحيط  يلتقطها  التي 
على  المترتبة  اآلثار  عن  فضاًل  الكبرى،  االنتقاالت  مدى 
الحالية في سياق  اللحظة  المادية، يمكن وضع  الدورات 
 .68)6-1 )الشكل  البشر  وتاريخ  األرض  تاريخ  من   كل 
األنثروبوسين  أن  على  الضوء  تسّلط  النظرة   هذه 
الديناميات االجتماعية  له مثيل وُتظهر تسّبب  لم يسبق 
الكبرى  االنتقاالت  وتقابل  الكوكب69.  في  باالختالالت 
المواد  دورات  في  وتغّيرات  الطاقة  التقاط  في  زيادات 

 الشكل 1-5 المجتمعات البشرية راسخة في المحيط الحيوي: تستخدم موارد الطاقة والموارد البيوفيزيائية 
لبناء المخزونات وتوفير المنافع للبشر وتنتج النفايات واالنبعاثات

.Haberl and others 2019 :المصدر

النفايات 
الصلبة 
والسائلة

السكان

المصنوعات 
اليدوية
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حدود النظام 
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أراضي 
الرعي

ثاني أكسيد 
الكربون
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 .70 االنتقال قبل  السائدة  والقيود  الحدود  تتجاوز 
الدورات  استقرار  زعزعت  أيضًا  االنتقاالت  هذه  ولكن 
سردًا  لينتون  تيموثي  ويقّدم  السائدة.  الجيوكيميائية 
انتقال  مثل  األرض،  تاريخ  في  الكبرى  لالنتقاالت 
الذي  الضوئي  التمثيل  من  سنة  مليار  تطوره  استغرق 
يستخدم  ضوئي  تمثيل  إلى  األكسجين  يستخدم  ال 
من  االنتقال  هذا  زاد  وقد   .)2-1 )اإلضاءة  األكسجين 
الحجم  من حيث  الحيوي  المحيط  يلتقطها  التي  الطاقة 

بعشرات األضعاف71.
مدفوعة  البشرية  تاريخ  في  االنتقاالت  وكانت 
إلى  أدى  مما  والمؤسسية،  التكنولوجية  باالبتكارات 
واالقتصادي  االجتماعي  التنظيم  من  جديدة  أشكال 
والمواد72.  الطاقة  استخدام  من  تدريجًا  زادت  التي 
الطاقة  بتوليد  للبشر  سمح  للنار  متعمد  استخدام  فأول 
الطاقة  من  الداخل  زاد  ولكنه  البشري73،  الجسم  خارج 

بضعفين  البشرية  الفسيولوجية  االحتياجات  فوق 
إلى  االنتقال  ومّثل   .74)6-1 )الشكل  ضعاف  أربعة   إلى 
للطاقة  البشر  التقاط  رفعت  جديدة  مرحلة   الزراعة 
عندما   ،1850 عام  )في  األضعاف  آالف  يعادل   بما 
العالم  سكان  عدد  وكان  المعيشة  نمط  الزراعة  كانت 
الطاقة  تدفقات  وارتفاع  نسمة(75.  مليار   1.3 حوالي 
المدخالت  من  زاد  بالزراعة  المرتبطة  والسكان 
إلى  وأدى  المجتمعات  في  النفايات  وإنتاج  المادية 
من  كبيرة،  عالمية(  )وربما  محلية  إيكولوجية  آثار 
الحرائق  ألنماط  نتيجة  الحرجي  الغطاء  تغّير   أسبابها 

وتدبيرها76. وانتشارها 
مختلفة  أوقات  في  مستقلة،  بأنماط  الزراعة  وظهرت 
فوائض  حققت  ولكنها  العالم،  من  مختلفة  وأجزاء 
التعقيدات  من  الفوائض  هذه  زادت  وقد  الطاقة.  في 
وتقسيم  تخصيص  وأتاحت  المدن،  في  االجتماعية 

الشكل 1-6 الطاقة التي يلتقطها المحيط الحيوي والمجتمع البشري

مالحظة: تشير التواريخ إلى البداية التقريبية لكل عملية انتقال، مع تقديرات ألوقات نضوج ُنظم الطاقة.
.Lenton, Pichler and Weisz 2016 :المصدر

البحريالبري
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التمثيل الضوئي 
الالأكسجيني

التمثيل الضوئي 
األكسجيني

استخدام النار في النباتات البرية
العصر الحجري القديم

االنتقال إلى العصر 
الحجري الحديث

االنتقال إلى 
العصر الصناعي

قبل حوالي 3.7 
مليار سنة

قبل حوالي 2.7 
مليار سنة

قبل حوالي 470 
مليون سنة

قبل حوالي 
 790-1,500

ألف سنة

قبل حوالي  
10,000سنة من 

الحاضر

حوالي عام 
1850 ميالدي
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مثل  البتكارات  ومّهدت  والتجارة،  والتبادل  العمل، 
الكتابة، أمعنت في التقسيم الطبقي االجتماعي، ومكنت 
من التعبير عن المعرفة ونقلها77. ومع ذلك، ربط االعتماد 
ما  عمل  تطلب  )الذي  الزراعة  من  األحيائية  الكتلة  على 
توّفر  الزراعة(  السكان في  المائة من  90 في  يقل عن  ال 
استخدامها،  وتوسيع  األرض  بإنتاجية  الطاقة  فوائض 
حاجة  موازنة  بضرورة  محدودًا  النقل  كان  حين  في 
أن  تستطيع  التي  المسافة  مع  األعالف  من  الحيوانات 
ردود  عن  بسرعة  القيود  هذه  أسفرت  وقد  تجتازها78. 
تدميرها،  أو  الموارد  استخدام  محلية جراء  سلبية  فعل 
المادي لكل فرد. وفرضت ظروف  النمو  اّطراد  أثبط  مما 
التغيير  عمليات  ولكن  وقيودًا،  حدودًا  والمواد  الطاقة 
االجتماعي حددت اإلنتاج والطلب الفعليين على الموارد 
الزمن  عبر  تباينت  بمستويات  المجتمعات،  مختلف  في 
المساواة  عدم  بأوجه  تأثرت  ما  وكثيرًا  المناطق،  وبين 

في توزيع الثروة79.
المجتمعات  لبعض  االقتصادي  الطلب  تزايد  ومع 
الطلب،  هذا  تدعم  التي  االجتماعية  الهياكل  وتطوير 
والتصنيع سبياًل  للطاقة  األحفوري  الوقود  استخدام  برز 
الطاقة  استخدام  فصل  وهذا  القيود.  هذه  على  للتغّلب 
ارتفع نصيب  لذلك،  البشري. ونتيجة  عن األرض والعمل 
عشر  العالمي  الصعيد  على  الطاقة  التقاط  من  البشر 
مرات بين عامي 1850 و2000، مع نمو عدد السكان بقدر 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  ونصيب  أضعاف   4.6
الطاقة  تدفق  مجموع  ويتجاوز  أضعاف80.   8.3 بقدر 
عبر  يتدفق  ما  مجموع  ثلث  البشرية  المجتمعات  عبر 
الكتلة األحيائية غير البشرية وغير النباتية. وإلى جانب 
المواد  دورات  في  مسبوقة  غير  تغّيرات  الطاقة، حدثت 
األحيائية  الكتلة  محل  المعادن  حلت  وقد  العالم.  في 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  أن  كما  الغالبة،  المادة  بوصف 
الوزن  حيث  من  تمثل  إذ  الغالبة،  النفايات  هي  الكربون 
حوالي 80 في المائة من مجموع التدفق السنوي للمواد 
في المجتمعات الصناعية. وتهيمن انبعاثات ثاني أكسيد 
د  وُتَحِدّ الكربونية  الجيوكيميائية  الدورة  على  الكربون 
النيتروجين  دورات  تعرضت  كما  المناخ،  تغّير  مسار 

والفوسفور الضطرابات كبيرة.
اجتماعية  تغّيرات  من  خلفية  على  حدث  ذلك  وكل 
تكنولوجية  ابتكارات  تطور  أتاحت  واقتصادية 
ومؤسسية، واستفادت منها، تطورات تضاهي ما شهدته 
فقد  رئيسي.  فرق  مع  ولكن  الزراعي.  االنتقال  مرحلة 
األولي  واالنتشار  التصنيع  الجغرافي ألصول  التركز  أدى 
الصناعة  في  بكرت  التي  البلدان  بين  الكبير  التباعد  إلى 
الحاالت  بعض  في  التباعد  هذا  وتفاقم  العالم81.  وسائر 
بفعل االستعمار وتجارة الرق عبر القارات82، التي ال تزال 
ثلثي  حوالي  ويشهد  اليوم83.  حتى  مستمرة  تداعياتها 

سكان العالم اليوم تحّواًل من مجتمع تغلب عليه الزراعة 
إلى مجتمع صناعي84.

تحددها  جديدة،  مقّيدة  ظروفًا  اآلن  نواجه  ولكننا 
أرضي  نظام  على  الحفاظ  في  البيوفيزيائية،  العمليات 
التغلب  ويعني  اإلنسان.  رفاه  تحقيق  على  قادر  منيع 
الوقود  عن  االبتعاد  ضمنًا  المقّيدة  الظروف  هذه  على 
الضروري  ومن  المواد86.  دورات  وإقفال  األحفوري85، 
خالل  من  الحيوي  المحيط  على  الضغط  من  الحد  أيضًا 
الطبيعية  المناظر  واستعادة  البيولوجي  التنّوع  حماية 

البحرية87. والمناظر 
المجتمعات  في  األحفوري  الوقود  لدور  ونظرًا 
السياسات  تركيز  إبقاء  بمكان  األهمية  من  الصناعية، 
ثاني  انبعاثات  من  الحد  على  العام  والرأي  العامة 
لتحسين  يكفي  ال  وحده  ذلك  لكن  الكربون.  أكسيد 
المواد،  من  وغيرهما  والفوسفور  النيتروجين  دورة 
تصبح  أن  يمكن  الواقع،  ففي  منها.  المعدنية  سيما  وال 
إنتاج  مثل  للطاقة،  االستخدام  كثيفة  عديدة  عمليات 
األسمدة التي يساهم استخدامها في حدوث اضطرابات 
توفر  مع  أسهل  والفوسفور،  النيتروجين  دورات  في 
أن  الُمرجح  ذلك، من  نظيفة. وعالوة على  مصادر طاقة 
الطلب  زيادة  إلى  النظيفة  الطاقة  إلى  االنتقال  يؤدي 
إلى  واستنادًا  منها.  المعدنية  سيما  وال  المواد،  على 
التحّوالت  ستؤدي  الدولية،  الطاقة  وكالة  سيناريوهات 
باستهداف   ،2050 عام  حتى  األحفوري  الوقود   عن 
15 من تكنولوجيات توليد الكهرباء و5 من تكنولوجيات 
من  العالمية  االحتياجات  مجموع  زيادة  إلى  النقل، 
للكهرباء  المائة  في   900 إلى  تصل  بنسبة   المواد 
نتيجًة  كبير،  حد  إلى  وذلك  للنقل،  المائة  في  و700 
والليثيوم  والنيكل  والفضة  النحاس  استخدام  لزيادة 
تطلق  أن  اإلنتاج  لعمليات  ويمكن  والفوالذ88.  والكوبالت 
وعالوة  الدفيئة89.  غازات  انبعاثات  من  كبيرة  كميات 
أن  المتجددة  الطاقة  لتكنولوجيات  يمكن  ذلك،  على 
استخدام  كثافة  عن  تنتج  قد  أخرى،  بمشاكل  تأتي 
األراضي90 أو استخراج المعادن من المناجم91، ما يشكل 

البيولوجي92. التنّوع  خطرًا على 
وهذا يتطلب استكمال التركيز على الحد من انبعاثات 
وهنا  المواد.  تدفقات  إهمال  دون  الكربون  أكسيد  ثاني 
غير  عواقب  تترتب  ما  فكثيرًا  جوهرية.  نقطة  تبرز 
في  تساعد  التي  التكنولوجية  االبتكارات  على  مقصودة 
المتأتي  النيتروجين  من  الحد  مثل  القيود،  على  التغلب 
الكربون  الزراعة، واستخدام فلوريدات  من األسمدة في 
األحفوري  الوقود  واستخدام  التبريد،  في   الكلورية 
 لتأمين الطاقة في المجتمعات الزراعية. وهذا يعني، حسب 
الفصل 3، أن التوسع في استخدام التكنولوجيات المعروفة 
في  االستثمار  مواصلة  مع  يترافق  أن  يجب  والمثبتة، 
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والمياه  األراضي  في  المخّزن  الكربون  ويتطلب  العلوم. 
الحكومات  من  أفضل  ورعاية  أفضل  إدارة  والغابات 

والمجتمعات المحلية.
فهيكلية المجتمعات الصناعية هي ما يحدد طلبها على 
على  فالتركيز  لذا  األحفوري،  الوقود  من  والطاقة  المواد 
جديدة93.  مشاكل  ينتج  أن  يمكن  التكنولوجية  الحلول 
اإلنتاج  عمليات  نهاية  )بمعنى  الخط”  “آخر   وُنهج 
أو االستهالك(، على أهميتها في معالجة النفايات والتلّوث 
البيئية  السياسات  من  الكثير  تركيز  موضع  تشكل  )إذ 
المحددة  االستخدامات  بالضرورة  تعالج  ال  والدعوة(، 
المواد  على  والطلب  للطاقة  المجتمعات  هيكليات  بحكم 
التي تحدث ضغوطًا على الكوكب94. وستكون التغييرات 
ولكن  أيضًا.  حاسمة  واالستهالك  اإلنتاج  في  السلوكية 
الصناعية  المجتمعات  هيكليات  بحكم  المحددة  العناصر 
الطاقة  لتسخير  األساسية  اآلليات  تتغّير  لم  ما  تتغّير  لن 

واستخدام المواد. وهذا يعني انتقااًل كبيرًا آخر.
وإعادة تصور مسيرة التنمية البشرية تستدعي توطيد 
البشرية والحفاظ على نظام  التنمية  الصلة بين إنجازات 
وضرورة  اإلنسان.  لرفاه  مؤاتية  حالة  وفي  منيع  أرضي 
تحّول  نحو  باالتجاه  شعورًا  تبث  كبير  انتقال  تحقيق 
يقضي  تحّول  الكوكب95.  عن  الضغوط  لتخفيف  جذري 
والية  حس  مع  الرفاه  تحسين  إلى  السعي  يترافق  بأن 
البشر على هذا االنتقال، فال ُينظر إلى البشر كمستخدمين 
أنهم  على  بل  للبيئة،  كمفترسين  وال  فحسب،  للموارد 
عالقات  لبناء  وجماعات  فرادى  التفكير  على  قادرين 
البشرية،  فالمجتمعات  الحيوي.  المحيط  مع  متجددة 
كانت وال تزال، تملك رؤى ثاقبة عن الحياة الجيدة، وقيمًا 
باعتبارهم  البشر  إلى  النظرة  تتجاوز  بالطبيعة،  عالئقية 
عالقة  تربطهم  أو  االقتصادية  للحوافز  فقط  يستجيبون 

محصورة بالمنفعة بالمحيط الحيوي.

التعلم من التنّوع اإلنساني والبيولوجي

فقدان  البيولوجي  التنّوع  فقدان  يضاهي  ما  كثيرًا 
المجتمعات  إفقار  إلى  يؤدي  إذ  واللغوي،  الثقافي  التنّوع 
استخدام  كثافة  أن  على  شتى  والبّينات  ثقافتها96.  من 
العمليات  عن  المنتجة  الطبيعية  المناظر  تفصل  األراضي 
اإلنتاج97. وغالبًا  الحفاظ على حصيلة  الطبيعية من أجل 
ما تؤثر مكاسب الكفاءة في الموارد واإلنتاج على التنّوع 
الثقافي الذي يقوم عليه الرفاه الجماعي )الشكل 7-1(98. 
المجتمعات  ترابط  تؤكد  التي  األحيائية  الثقافية  هج  والنُّ
الديناميات  وتصف  اإليكولوجية99،  ظم  والنُّ البشرية 
الترابط، حيث تتطور  العميقة  اإليكولوجية واالجتماعية 
ظم اإليكولوجية  سبل عيش البشر والمناظر الطبيعية والنُّ

اعتماد  معًا على مدى فترات طويلة، تساعد على تفسير 
كل عنصر على اآلخر. وهي تنتقل من مفهوم نفعي أحادي 
للطبيعة إلى االعتراف بتعددية في وجهات النظر العالمية 
البيولوجي  البشرية100. والتنّوع  الطبيعة  بين   والتفاعالت 
البيولوجية  الحياة بجميع مظاهرها،  والثقافي هو “تنّوع 
تكّيف  نظام  ضمن  تترابط  التي  واللغوية،  والثقافية 

اجتماعي إيكولوجي معقد”101.

 “ السؤال هو ما إذا كان من الممكن تنظيم 
التغّيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

نحو االنتقال إلى حيث تستطيع المجتمعات 
الحصول على المزيد من الطاقة من الشمس، 

وإغالق الدورات المادية، وحماية المحيط 
الحيوي. فكيف ستبدو مسيرة التنمية البشرية 

مع هذا االنتقال؟ باتت هذه المسيرة تستلزم 
تغييرًا جذريًا في دور البشر على هذا الكوكب.

الحيوي  المحيط  دعم  كيفية  الوجهات  هذه  وتجسد 
واإللهام،  بالتعلم  مادية،  غير  بطرق  البشرية  للتنمية 
واإلحساس  والهوية  والنفسية،  الجسدية  والتجارب 
مغزى،  تجاربهم  من  يستمدون  فالبشر   .102  بالمكان
وإيقاع  بالمكان  وتعلقًا  والهوية،  باالنتماء  وشعورًا 
على  يؤثر  الحيوي  المحيط  في  تغيير  وأي  الطبيعة103. 
في  التغّيرات  أن  بما  به،  اإلنسان  وعالقة  المكان  طابع 
تؤثر  أن  يمكن  ووظيفته  اإليكولوجي  النظام   بنية 
تكّونه  الذي  االنتماء  وشعور  الرمزي  المعنى  على  أيضًا 
أن  تغّيرات  أي  شأن  ومن  المكان104.  ذلك  مع  العالقة 
بالحزن  وشعورًا  وعاطفية105،  نفسية  ضائقة  تسبب 
البيولوجي  والتنّوع  المكان  لفقدان  نتيجة   والكرب 
بالمحيط  المتصل  بالمكان   والطبيعة106. ويؤثر اإلحساس 
مع  والمجتمعات  األفراد  تكّيف  مدى  على   الحيوي 
الظروف الجديدة، ويحدد مدى استخدام استراتيجيات 
في  التحّوالت  على  ويؤثر  نجاحها،  أو   النقل 
بمعاٍن  القوي  فالتعلق  العيش107.  سبل  استراتيجيات 
يذكيان  الطبيعة  في  باالنتماء  والشعور  للمكان  معّينة 
إلى  الدافع  ويغذيان  الطبيعة108،  مع  بالتماهي  شعورًا 

ظم اإليكولوجية109. النُّ رعاية 
لدى  الحكم  وُنظم  والكينونة  المعرفة  ومكّونات 
الثقافي110.  البيولوجي  التنّوع  تدعم  األصليين   السكان 
الحكومي  المنبر  يعّرفه  كما  الطبيعة،  في  والتدهور 
البيولوجي  بالتنّوع  المعني  والسياسات  للعلوم  الدولي 
األراضي  في  أقل  كان  اإليكولوجية،  ظم  النُّ وخدمات 
نتيجة  السكان األصليون من سواها، وذلك  التي يديرها 
تحّصنه111.  أو  التنّوع  على  تحافظ  فعلية  لممارسات 
العالم،  في  السليمة  اإليكولوجية  ظم  النُّ من  والكثير 
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وخاصة خارج نطاق المحميات الرسمية، تقع على أراضي 
وتغطي  المحلية112.  والمجتمعات  األصليين  السكان 
والمجتمعات  األصليين  للسكان  المعروفة   األراضي 
العالم،  في  األراضي  مساحة  ربع  عن  يقل  ال  ما  المحلية 
على  الحفاظ  في  كبيرة  مباشرة  مساهمة  ذلك  وفي 
أن  بدا  لو  حتى  العالمي113،  الثقافي  البيولوجي  التنّوع 
أنماطًا   السكان األصليين في كثير من األحيان يقاومون 
غير  سكان  بها  يأتي  عادلة  وغير  مستدامة   غير 
أصليين الستغالل المحيط الحيوي114. فاإلدارة التعاونية 
لمدرجات األرز التي عمرها قرون في بالي تتخطى نطاق 
قرارات  وتطورت  للمياه.  كاملة  مجّمعات  إلى  القرى 
المزارعين المحليين نحو تحسين الحصاد والحفاظ على 

المياه115. مجّمعات 
في  هي  ُتمس  لم  برية  أراٍض  ُتعتبر  التي  والمناطق 
األصليين  السكان  بين  مديدة  عالقة  حصيلة  معظمها 
ُيعتبر  ما  نطاق  توسيع  من  بداًل  ولكن  وأراضيهم116. 
نطاق  على  األصليين  السكان  عند  منعزلة   ممارسات 
معارف  ُنظم  أن  على  التأكيد  المهم  من  بأسره117،  العالم 

الحوكمة  في  متطورة  ممارسات  تعكس  السكان  هؤالء 
الثقافي118.  البيولوجي  والتنّوع  اإلنسان  رفاه  بين  تجمع 
إعادة  مخاطر  على  لنا  تضيء  الممارسات  وهذه 
واقتصاديًا  اجتماعيًا  المتجذرة  المعارف  نفس   إنتاج 
الحيوي119،  المحيط  على  ضغطت  طالما  التي  وسياسيًا 
أفضل  بشكل  المعرفة  ُنظم  لترتيب  فرصة  لنا   وتتيح 
التنمية  مسيرة  لترابط  فهمنا  وتوسيع   120)1-1 )اإلطار 

البشرية في األنثروبوسين مع المحيط الحيوي.

 رسم مسيرة للتنمية البشرية 
في األنثروبوسين

الصناعية  المجتمعات  تواجهها  التي  القيود  تتجلى 
الظروف  وستحدد   ،2 الفصل  يوضح  كما  فأكثر،  أكثر 
األنثروبوسين.  في  البشرية  التنمية  بمسيرة  المحيطة 
إرباك  في  الواقع سيمعن  هذا  كان  إذا  ما  ليس  والسؤال 
من  المزيد  ويراكم  واالقتصادية،  االجتماعية   العمليات 

الشكل 1-7 التنّوع في الحياة والثقافة واللغة مسار واحد

مالحظة: الحالة السالفة للبشر هي حيث تعكس الثقافة واللغة البيئة المحلية )المرحلة 0(. ويفصل التّطور الثقافة واللغة جزئيًا عن التنّوع البيولوجي، ولكنه ال يؤدي بالضرورة إلى إفقار 
أي من المكّونات الثالثة )المرحلة 1(. ولكن يمكن أن تحدث خسائر في الثقافة واللغة عندما تغلب، مثاًل، مجموعة سكانية متجانسة ثقافيًا على التنّوع المحلي، فترتب خسارة في تنّوع 

الحياة )المرحلة 2(. وعندما يصبح االنفصال كاماًل، تخسر األبعاد الثالثة تنّوعها )المرحلة 3(.
.Frainer and others 2020 :المصدر

المرحلة 0
 الحالة األولية/ 

قبل البشر الحديثين

المرحلة 1
التطور الثقافي 

واللغوي

المرحلة 2
 الفقر الثقافي أو اللغوي 

أو البيولوجي

المرحلة 3
االنهيار البيئي

فقدان التنّوع الثقافي 
واللغوي

فقدان التنّوع 
البيولوجي

التنّوع الثقافي

التنّوع 
البيولوجي

التنّوع 
اللغوي
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هو  السؤال  البشرية.  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه 
االجتماعية  التغّيرات  تنظيم  الممكن  من  كان  إذا  ما 
والسياسية واالقتصادية نحو االنتقال إلى حيث تستطيع 
المجتمعات الحصول على المزيد من الطاقة من الشمس، 

وإغالق الدورات المادية، وحماية المحيط الحيوي.
فكيف ستبدو مسيرة التنمية البشرية مع هذا االنتقال؟ 
باتت هذه المسيرة تستلزم “تغييرًا جذريًا في دور البشر 
على هذا الكوكب”121. تغيير يأخذنا أبعد من تأمين قدرة 
نظام إيكولوجي أو مورد فردي على التحّمل122، إلى فهم 
اإلمكانات  المجتمعات  توسع  بحيث  المنظومة  ديناميات 
البشرية بينما تدعم قدرة الكوكب على صون هذا التوسع 

مع مرور الوقت123.
بشرية  بيئة  إلى  االنتقال  إلى  التطلعات  وُتناقش 
األقل124،  على  الثمانينات  منتصف  منذ  ومستدامة  عادلة 
العادل  االنتقال  مفهوم  يستقطب  األخيرة  اآلونة   وفي 
نواجه  واآلن،   .)2-1 )اإلطار  االهتمام  من  كبيرًا   حيزًا 
على  آخر  مثااًل  كوفيد-19  جائحة  وتبدو  جديدًا.  واقعًا 
في  تدريجي  تغيير  وهناك  نواجهها،  التي  الصدمات 
عمليات  بصميم  نمس  ألننا  ننتجها  التي  المخاطر  طبيعة 
ُنظم  وتزداد  واالزدهار.  الرفاه  تؤازر  التي  الكوكب، 

وتركيزًا،  تجانسًا  الغذائي،  النظام  مثل  العالمية،  اإلنتاج 
من  بها  التنبؤ  ويمكن  كبيرة  إمدادات  إنتاج  نحو  موجهة 
أيضًا  تنشئ  ولكنها  القصير،  المدى  على  األحيائية  الكتلة 
مخاطر متفشية ومتجذرة في األجل الطويل125. ولمعظم 
فترة وجودنا على الكوكب كانت غالبية المخاطر الكبرى 
حين  في  البشر،  عن  تنبثق  اليوم  أضحت  لكنها   طبيعية، 
للغاية  هزياًل  معها  للتعامل  البشر  استعداد  يزال  ال 
)اإلضاءة 1-3(. وينبغي أن تكون مسيرة التنمية البشرية 
وأن  المخاطر  بهذه  تامة  دراية  على  األنثروبوسين  في 

تجد سباًل لمعالجتها.

 “ المخاطر المتزايدة وضيق الوقت المتاح 
التحرك  بضرورة  يذكيان شعورًا   للعمل 

 العاجل الذي بات راسخًا في الوجدان حيال 
البيولوجي،  المناخ والتنّوع   فقدان خصائص 

 ولكنه ال يزال ملحًا حيال مجموعة أوسع 
من مخاطر عصر األنثروبوسين.

مثاًل،  المناخ  تغّير  حالة  ففي  مستعدين.  غير  ونحن 
 ُيقال إن النموذجين العلمي واالقتصادي قد قلال من شأن 

 اإلطار 1-1 ُنظم وممارسات المعارف األصلية والمحلية تتيح أوجه تآزر بين التنّوع البيولوجي ورفاه اإلنسان

اإليكولوجية.  ظم  النُّ وحفظ  المحليين  السكان  رفاه  بين  التآزر  أوجه  لبناء  رابط  على  والمحلية  األصلية  المعارف  تنطوي 
بإدارة  يرتبط  أصياًل  جزءًا  والمحلية  األصلية  المعارف  تكون  أن  يلزم  المستدامة،  البشرية  للتنمية  اإلمكانية  هذه  ولتحقيق 
األصليين  للسكان  المتنّوعة  والبيئية  والثقافية  االجتماعية  المعارف  وتسهم  الحقوق.  بهذه  تعترف  اإليكولوجية  ظم  للنُّ
واسعة  أنحاء  في  للسكان  األبعاد  المتعدد  الرفاه  وتأمين  اإليكولوجية  ظم  النُّ خدمات  حماية  في  المحلية  والمجتمعات 
الحال  ظم اإليكولوجية، كما هي  النُّ المعارف األصلية والمحلية رؤى ملهمة إلدارة  العالم1. ويجلب نطاق ومحتوى  من 
الطبيعية  المناظر  المناخ، والحفاظ على  تغّير  الكربون، وفهم  ثاني أكسيد  انبعاثات  الغابات، والحد من  إزالة  في مراقبة 
أراضي  ضمن  مثاًل  يقع  العالم  في  للغابات  الطبيعية  المناظر  من  المائة  في   36 عن  يقل  ال  فما  واستعادتها2.  المنيعة 

األصليين3. السكان 
المحلية  والمجتمعات  األصليين  السكان  لدى  الحوكمة  ُنظم  فإن  والمحلية،  األصلية  المعارف  دور  من  الرغم  وعلى 
مهددة وفي طور التدهور، ومعها رفاه هؤالء السكان4. واالعتراف بحقوق حيازة األراضي، والوصول إلى الموارد؛ والعمل 
والمجتمعات  األصليين  السكان  مع  المشتركة  واإلدارة  التعاون  ترتيبات  وتحسين  والمستنيرة؛  والحرة  المسبقة  بالموافقة 
المحلية إجراءات مهمة للغاية. وللسكان األصليين والمجتمعات المحلية، وُنظمهم وممارساتهم المعرفية، دور رئيسي في 
إدارة التنّوع البيولوجي وحفظه على الصعيد العالمي، من توليد المعارف وتقييمها إلى صياغة السياسات وصنع القرارات، 

إلى التنفيذ والممارسة5.
ابتكارات  تثمر  أن  متنّوعة،  ُنظم  عبر  والتعلم  المعرفة  الجديدة في حشد  التعاون  لطرق  يمكن  اإلمكانية،  لهذه  وتحقيقًا 
وحلواًل جديدة للتنمية البشرية المستدامة6. فمن شأن مشاركة جهات مختلفة والركون إلى معارف متنّوعة تعزيز الجدوى 
والشرعية في صنع القرار وتنفيذه7. وتشهد أنحاء كثيرة من العالم اليوم نشوء ُنظم وبرامج تربط بين دوائر مختلفة في إدارة 

الموارد حسب هذه المبادئ8.
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Sterling and ؛Gavin and others 2018 ؛Danielsen and others 2005 .7 .Tengö and others 2014 ؛Sterling and others 2017 ؛and Berardi 2016

.Malmer and others 2020 .8 .others 2017
.Galaz, Collste and Moore 2020 :المصدر
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إلى  الدعوة  ولكن  واالجتماعية126.  االقتصادية   المخاطر 
والتصدي  العيش  وسبل  الحياة  إلى  التركيز  تحويل 
تتجاوز  األنثروبوسين  في  نواجهها  التي   للمخاطر127 
بين   التفاعل  واقع  مع  وتتماشى  المناخ،   تغّير 
يكمن  وكيف  الكوكب  وعلى  المجتمع  في   االختالالت 
والمخاطر   .)1-1 )الشكل  المخاطر  هذه  أصل   في 
النطاق.  وعالمية  مسبوقة  غير  البشر  عن  الناجمة 
والتكنولوجية  االجتماعية  والقرارات  “واالتجاهات 
ستحدث  المقبالن  العقدان  أو  العقد  سيشهدها   التي 
لعشرات  األرضي  النظام  مسار  على  كبيرًا   تأثيرًا 
إلى  تؤدي  أن  ويمكن  السنين.  آالف  مئات   بل 
مرة  آخر  شوهدت  كما  الكوكب  حالة  تشبه   ظروف 
إليواء  جاهزة  غير  ظروف  السنين،  ماليين  قبل 
األنواع  من  والعديد  الحالية  البشرية  المجتمعات 
ة  يد ا لمتز ا طر  لمخا ا و  .1 2 8 ” ى خر أل ا ة  صر لمعا  ا
بضرورة  شعورًا  يذكيان  للعمل  المتاح  الوقت  وضيق 
حيال  الوجدان  في  راسخًا  بات  الذي  العاجل  التحرك 
 ،130 البيولوجي والتنّوع   129 المناخ خصائص  فقدان 
مخاطر  من  أوسع  مجموعة  حيال  ملحًا  يزال  ال   ولكنه 

األنثروبوسين131. عصر 

ويستلزم التصدي لهذه المخاطر بناء المنعة في مسيرة 
بأن  االعتراف  مع  األنثروبوسين132  في  البشرية  التنمية 
مفهوم  في  يطعن  الخطي  غير  المرحلي  التقدم   ]...[“
الغابات  إزالة  من  الرفاه،  إلى  الفقر  من  الخطي  التقدم 
مصادر  إلى  األحفوري  الوقود  من  التحريج،  إعادة  إلى 
من  بداًل  الضوء  الرؤية  هذه  وتسلط  المتجددة.  الطاقة 
التقدم  ينطوي  أن  يمكن  التغيير، حيث  ذلك على عتبات 
التغيير  في  واالنطالق  للتغيير،  المرئي  غير  اإلعداد  على 
بمجرد تجاوز عتبة أو نقطة تحّول، وأخيرًا التركيز على 

بناء منعة النظام المتحّول”133.
األنثروبوسين  في  البشرية  التنمية  مسيرة  ستستفيد 
المستوى  على  الجذري  التحّول  على  قوية  بّينات  من 
المحلي، وتوّسع نطاقه بحيث يصل إلى المستوى الوطني 
إلى  التمويل134. وهذا يشير  السياسات وآليات  من خالل 
التغّيرات  تسير  إذ  تكّيف،  عملية  هي  التغيير  عملية  أن 
التدريجية  التغّيرات  من  مزيج  خالل  من  االجتماعية 
معالم  تتغّير  حيث  المنظومة،  في  الكبيرة  والتحّوالت 
هي  العملية  وهذه  معًا135.  االجتماعية  ظم  النُّ من  كثيرة 
 عملية سياسية بطبيعتها، مع مصالح متعددة تجذب الدفة 

إلى اتجاهات مختلفة136.

اإلطار 1-2 االنتقال العادل

اإلنتاج  أنماط  من  لالنتقال  وسيكون  ومجتمعاتنا.  اقتصاداتنا  تحويل  فكرة  صلب  في  واإلنصاف  العدالة  تكون  أن  يجب 
واالستهالك الراهنة غير المستدامة إلى نظام أكثر استدامة حتمًا رابحون وخاسرون. ولكن ما هو عادل يتوقف على تصّور 
التكّيف  تكاليف ومكاسب  تقاسم  اإلنسان في  يراعي حقوق  نهجًا  يعتمدون  المناخية  العدالة  كل فرد. فالمدافعون عن 
مع تغّير المناخ. أّما فكرة العدالة في الطاقة فتعني الحصول على الطاقة كحق من حقوق اإلنسان. وأّما العدالة البيئية 

فتركز على والية البشر وتحرص على إشراكهم في صنع القرارات المعنية بالبيئة1.
عادل  انتقال  وأي  استدامة.  أكثر  ومجتمعات  اقتصادات  إلى  لالنتقال  السياسي  باالقتصاد  الثالثة  هج  النُّ هذه  وُتعنى 
سيكون عبارة عن فعل توازن دقيق2. فمفهوم االنتقال العادل ليس مجرد عملية تقنية لالنتقال من نظام قائم على الوقود 
الكوكب  عمليات  إرباك  إلى  يؤدي  ال  الراهن  والوضع  سياسية.  عملية  هو  بل  الكربون،  منخفض  نظام  إلى  األحفوري 
ناهيك عن عدالته.  أصاًل،  االنتقال  لتحقيق  لن يكفي  االبتكار األخضر وحده  المساواة3. ولكن  أوجه عدم  يديم  بل  فحسب، 
ويتطلب االنتقال العادل إنشاء تحالفات سياسية بين الحركات االجتماعية والبيئية، وجماعات األقليات، والنقابات العمالية، 

واألفراد العاملين في قطاعات الطاقة، والمجتمعات المحلية المشاركة4.
نهدف  ثابتة  حالة  االستدامة  تكون  أن  من  وبداًل  االستدامة.  جوهر  العادل  االنتقال  فكرة  تالمس  بأخرى،  أو  وبطريقة 
عملية  بوصفها  االستدامة،  إلى  النظرة  وهذه  للجميع.  شاملة  ومداوالت  مناقشات  عملية  اعتبارها  يمكن  بلوغها،  إلى 
االستدامة  إلى  ينظرون  المصلحة  أصحاب  مختلف  بأن  تسلم  والبيئية،  والتكنولوجية  االجتماعية  المسارات  الستكشاف 
بطرق مختلفة، ولديهم روايات متباينة عن المستدام وغير المستدام. وهذا يعني ضمنًا الحاجة إلى تحديد الجهات الفاعلة، 
في كل حالة، واإلطار الذي توضع فيه الحالة، وما الذي تركز عليه كل جهة فاعلة. وهذه النظرة المعقدة اجتماعيًا إلى 
في  مهمًا  دورًا  للمواطنين  وأن  السياسات،  عن  المسؤولة  الوحيدة  الجهة  ليست  الحكومات  أن  أيضًا  تعني  االستدامة 

المشاركة والحشد واالحتجاج وبناء التحالفات5.

مالحظات
يعيشون  للذين  االهتمام  إيالء  يجب  مثاًل،  األحفوري،  الوقود  استخدام  من  التدريجي  التخلص  سياق  في   .2  .Heffron and McCauley 2018  .1 
الوقود األحفوري، وبأن أي  الذين يعتمدون في عيشهم على  البشر  الكبير من  العدد  تنبغي مراعاة  الذين ال يحصلون عليها حاليًا. كما  الطاقة، أي   فقر 
واإليكولوجي  االجتماعي  االستقرار  عدم  بفعل  للخطر  معرضة  والمستقبل  الحاضر  أجيال  أن  كما  للمخاطر.  تعرضهم  الوقود  هذا  من  للتخلص   خطوة 
 Leach, Sterling and  .5  .Healy and Barry 2017  .4  .Healy and Barry 2017  .3  .)Newell and Mulvaney 2013( األنثروبوسين  عصر  في 

.Scoones 2010
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الطاقة  وأسعار  التكنولوجية  التطّورات  وتعني 
مع  التنافس  على  قادرة  اآلن  باتت  التي  المتجددة 
الوقود األحفوري، أن تحويل الطاقة أصبح ممكنًا، حتى 
موضع  المقترحة  التكنولوجيات  بعض  فعالية  كانت  وإن 
المتجددة  الطاقة  الجمع بين  3(. ومن شأن  )الفصل  شك 
الطاقة أن يجعل  الطلب على  الكفاءة وانخفاض  وزيادة 
الصعب  من  ظل  لو  حتى  ممكنًا137،  التحّول  هذا   مثل 

االقتصادية138،  القطاعات  بعض  من  الكربون   إزالة 
حديثة  دراسة  أشارت  وقد  الغذائية139.  ظم  النُّ سيما  وال 
األحفوري  الوقود  انبعاثات  وقف  حال  في  أنه  إلى 
الحالية  االتجاهات  ل  تحوَّ أن  الُمرجح  من  يبقى  فورًا، 
تحقيق  دون  من  العالمية  الغذائية  ظم  النُّ في  لالنبعاثات 

أهداف اتفاق باريس140.
أقل  كميات  استخراج  أي  المواد،  دورات  إغالق  أّما 
الناحية  من  مؤكد  غير  يزال  فال  أكثر،  تدوير  وإعادة 
صعيد  على  متزايد  باهتمام  يحظى  ولكنه  الفنية، 
في  التحدي  ويكمن  العام.  والرأي  العامة   السياسة 
لبناء  المستخرجة  المواد  نصف  استخدام   واقع 
أو تجديد المخزونات المستهلكة )مثل البنى األساسية(، 
مستحيلة.  القصير  المدى  على  تدويرها  إعادة  يجعل  ما 
ضعفًا   23 بمقدار  المواد  مخزونات  زادت   وقد 
أخرى  أضعاف   4 وستزيد  و2010،   1900 عامي   بين 
 )1900 عام  مخزون  عن  مرة   150 من  أكثر   )إلى 
البلدان  مخزونات  مستوى  العالمي  المخزون  قارب  إذا 
من  المائة  في   44 حوالي  ويستخدم  المتقدمة141. 
المخزونات(  لبناء  المستخدمة  )غير  المعالجة  المواد 
التدوير  إلعادة  قابلة  بالتالي  وهي  الطاقة،  لتأمين 
محددة.  لوظائف  ضرورية  المواد  بعض  وتبقى   أيضًا142. 

المعدنية  المواد  من  نوعًا   62 عن  متاحة  بدائل   وال 
في أهم االستخدامات143.

إغالق  ُيظهر  كبيرة،  تحديات  وجود  من  الرغم  وعلى 
الرئيسية  المنتجات  إعادة تصميم  المواد144 ضرورة  دورة 
الفرص  أن  كثيرة على  بّينات  الواقع  ذلك. وفي  وإمكانية 
من  فقط  المائة  في   6 تدوير  ويعاد  التحديات.  تضاهي 
سانحة  الفرص  أن  مع  عالميًا145،  المستخرجة  المواد 
كفاءة في  أكثر  بشكل  تدويرها  وإعادة  المواد  الستخدام 
الخضراء146.  والكيمياء  الزراعة  تشمل  متنّوعة،  مجاالت 
المخزون  كنهج  التحليلية،  هج  النُّ تساعد  أن  ويمكن 
تعزز  التي  الخدمات  على  التركيز  مع  والخدمة،   والتدفق 
األدنى  المطلوبة والحد  المواد  تتبع تدفق  ثم  الرفاه ومن 
لتحقيق  الفرص  تحديد  في  الالزمة،  المخزونات  من 

المكاسب للبشر باستخدام قدر أقل من المواد147.
أن  ينبغي  التحديات،  هذه  من  الرغم  وعلى 
األنثروبوسين  في  البشرية  التنمية  مسيرة   تسترشد 
للمجتمعات  الهيكلية  القيود  وراء  ما  آفاق  باستكشاف 

هدى  غير  على  مسيرة  تكون  ال  حتى   الصناعية، 
ريكاردو  وديفيد  سميث  آدم  عاصر  وقد  مجٍد.  هو  لما 
أن  واعتقدا  إنجلترا،  في  الصناعية  الثورة  وغيرهما 
شأنه  من  الزراعة  في  الهامشية  المحاصيل  تناقص 
من  العالم  رأيا  لقد  التصنيع148.  توقف  إلى  يؤدي  أن 
إثبات  يستحيل  وقد  الزراعية.  المجتمعات  عدسة 
المجتمعات  باستخدام  دحضها  يستحيل  ولكن  الجدوى، 
استجالء  المهم  من  وسيكون  مرجعي.  كإطار  الصناعية 
البشرية  التنمية  مسيرة  أمام  آفاقه149  وتبّين  المستقبل 
أهمية  يقّل  وال   .)3 -1 )اإلطار  األنثروبوسين  في 
بعد  تتبلور  لم  جديدة  مؤسسات  بأن   االعتراف 
التطور  دائمة  تصّورات  إلى  اإلنسان  تطلعات  ستدعم 

الجيدة150. للحياة 
األنثروبوسين  في  البشرية  التنمية  وستتوقف مسيرة 
األوسع  واالقتصادية  االجتماعية  التحّوالت  على 
أثناء  حدث  كما  التكنولوجيا،  مع  وتفاعالتها  نطاقًا 
الرؤى  ستكون  وهنا،  فالصناعة.  الزراعة  إلى   االنتقال 
في  ثاقبة  البيوثقافي  التنّوع  نهج  من  المستمدة 
من  عناصر  تكون  وقد  المطلوبة.  التحّوالت  توجيه 
رأس  أهمية  تزايد  مثل  حدثت،  قد  التغيير   هذا 
اقتصادات  من  العديد  في  المادي  غير   المال 
للسلع  االقتصادية  لقيمة  ا وارتفاع   ،151  الحاضر
االجتماعية،  والشبكات  )البرمجيات،  الرقمية  والخدمات 
يتبّين  لم  أنه  مع  والترفيه(،  اإلعالم،   ووسائل 
المواد  على  الطلب  كثيرًا  ستحد  الرقمنة  كانت  إذا   بعد 
العالم آخذ في االزدياد،  والطاقة152. ومع أن عدد سكان 
تراجع  مع   ،)8-1 )الشكل  انخفاض  في  النمو  فمعدالت 
مجموع  أن  إلى  يشير  ما  مؤخرًا،  الخصوبة  معدالت 
القرن153.  هذا  في  االنخفاض  إلى  يؤول  قد  السكان 
يكسب  ما  المدن،  في  السكان  من  المزيد  ويعيش 
وكذلك  والمواد154،  للطاقة  الحضرية  االستخدامات 
المدن155،  في  واالجتماعي  االقتصادي  التغّير  عمليات 

أهمية خاصة.
بالضرورة  المدن ال “تتباطأ”  إلى أن  الدراسات  وتشير 
غرار  على  السكان،  عدد  تزايد  مع  واحد  نسق   على 
من  الماليين  مئات  لمستعمرات  النموذجي   النمط 
يتباطأ  حيث  األبيض،  النمل  مثل  الحية،   الكائنات 
حجم  يد  تزا مع  د  لموا وا لطاقة  ا م  استخدا
المدينة  حياة  جوانب  بعض  أن  صحيح   المستعمرة156. 
الحجم  لوفورات  نظرًا  السكان،  عدد  تزايد  مع   تتباطأ 
أعداد  أن  غير  األساسية(،  البنى  شبكات  حال  هي   )كما 
اإلنسان(  باحتياجات  )المرتبطة  الوظائف  أو   المنازل 
الدخل  معدالت  لكّن  السكان.  عدد  ارتفاع  مع  تزداد 
بكثير  أسرع  بشكل  تتزايد  واالختراعات   واألجر 

من عدد السكان157.
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 اإلطار 1-3 خيارات لتنمية بشرية تشمل الجميع في مستقبل األنثروبوسين

للعلوم؛ ومانكي  السويدية  الملكية  األكاديمية  الحيوي في  والمحيط  العالمية  االقتصادية  الديناميات  وبرنامج  للصمود في جامعة ستوكهولم،  آندريا س. دواننغ، مركز ستوكهولم 
للصمود  ستوكهولم  مركز  كورنيل،  وسارة  ستوكهولم؛  جامعة  في  للصمود  ستوكهولم  مركز  سفيدين،  وأونو  لإليكولوجيا؛  الهولندي  المعهد  في  المائية  اإليكولوجيا  قسم  تشانغ، 
م. مويج،  للصمود في جامعة ستوكهولم؛ وولف  مركز ستوكهولم  ج. كويبر،  جامعة ستوكهولم؛ وجان  للصمود في  مركز ستوكهولم  وديفيد كولستي،  جامعة ستوكهولم؛  في 
المائية  اإليكولوجيا  ويك، قسم  فان  وديانكي  فاجينينجن؛  جامعة  المياه في  نوعية  وإدارة  المائية  اإليكولوجيا  لإليكولوجيا وقسم  الهولندي  المعهد  المائية في  اإليكولوجيا  قسم 

لإليكولوجيا الهولندي  المعهد  في 

أو  فإما معًا،  ينفصالن،  ال  البشرية. هدفان  والتنمية  الفقر  تخفيف حدة  أو على  البيئة  تركيز على حفظ  إما  الخيار وكأنه  الفصل في   زائف هو 
المدى  على  والعادلة  المنصفة  البشرية  فالتنمية  بديهي،  الترابط  وهذا  كالمعتاد1.  واإلنتاج  االستهالك  ممارسات  بقيت  إذا  ذاك  وال  هذا  ال 
الطويل تعتمد على االستقرار النسبي في ديناميات النظام األرضي، وهذا االستقرار ال يمكن تحقيقه إال باالستخدام المستدام للبيئة، أي الحفاظ 
على معدالت استخراج الموارد دون معدالت اإلنتاج، ومعدالت االنبعاثات من النفايات دون قدرة البيئة على االستيعاب والتحويل2. فاإلفراط 
المجتمعات  إليها  تحتاج  التي  الخدمات  في  واالستمرار  الموارد  إنتاج  على  الحيوي  المحيط  بقدرة  يضر  االنبعاثات  وإنتاج  المواد  استخراج   في 

والبقاء. للحياة 
العام،  العالمي  المستوى  وعلى  والوجهة.  النطاق  باختالف  تختلف  المتاحة  الخيارات  وأنواع  للخيارات،  أهمية  السياق  هذا   وفي 
مشتركة  اقتصادية  اجتماعية  ومسارات  مختلفة  تمثيلية  تركيز  مسارات  ترسم  المناخ  بتغّير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  فتئت   ما 
تتراوح  التي  والمسارات،  البيولوجي3.  التنّوع  وفقدان  المناخ  تغّير  حيث  من  المسارات  تلك  نتائج  وتحّلل  واسع،  نطاق  على  البشرية  تتخذها  قد 
الطبيعي،  العالم  في  التدهور  من  مزيد  إلى  تؤدي  وكلها  بعضًا،  بعضها  يستبعد  المناخ،  تغّير  أثر  تخفيف  في  ومرتفعة  منعدمة  مستويات  بين 
تعديالت  ضوء  على  وتتبلور  الحاضر  في  متجذرة  ونتائجها  والمسارات  الجارية.  األنشطة  من  تحد  التي  للسياسات  نتيجة  االستدامة  إن   إذ 

ظم الحالية. النُّ
غير أن هذه التعديالت ليست مجرد إصالحات عابرة للحد من العمليات الحالية غير المستدامة، وللتحكم باألضرار الناجمة عن االستغالل المفرط 
النظر عن  تبدو عليه خيارات المستقبل المستدام وتخطيطًا لها، بغض  المتراكم في الماضي. فهي تتطلب تفكيرًا في ما يمكن أن  واإلجحاف 
تصّورات القيود أو األعراف التي تشكل مجتمعات اليوم، كما تتطلب تمعنًا في كل تحرك ُيتخذ اليوم من حيث مساهمته في بناء هذا المستقبل 
وانطالقًا  اليوم4.  تحرك  تشكيل  في  والعادل  المستدام  للمستقبل  الواضحة  األهداف  تساعد  أن  ويمكن  المستحيل.  حيز  في  إبقائه  أو  واقعًا 
التغيير غير كاٍف لضمان عالم آمن  التدرج في  بأن  التسليم  إلى تحّول جذري5، مع  اآليلة  المسارات  المنشود، يجدر سلوك  المستقبل  من منظور 
ظم بحيث تحّل في صلبها العدالة  وعادل للبشرية جمعاء6، وال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة7. وستكون التحّوالت وسيلة إلعادة تصميم النُّ

واالستدامة، ال مجرد تعديلها تدريجيًا بحيث تصبح أقل سوءًا.
المهمة  أن هذه  يعني  ذلك ال  لكن  العالم.  أنحاء  يعّم جميع  أن  يجب  التصور واالختيار على مسار مستقبل مستدام وعادل  أن  وال شك في 
عالمية، ألن جميع البلدان هي بلدان نامية في مفهوم خطة التنمية المستدامة لعام 82030. والواقع أن الظروف البيوجيوفيزيائية االجتماعية 
يوّجه  واحد  تحّول  وال  مستدام  لمستقبل  واحدة  وجهة  فال  سحري،  حل  وجود  تنفي  المحتملة،  وتفاعالتها  المتنّوعة،  واألخالقية  واالقتصادية 
األخالقية9.  االجتماعية، واالعتبارات  االقتصادية  والعمليات  البيوجيوفيزيائية،  الدينمايات  تتماشى مع طابع  أن  يجب  رؤية  البشرية جمعاء. فكل 
التنمية  أهداف  تحقيق  سيكون  المنظور،  هذا  ومن  إليه.  المؤدية  التحّول  مسارات  وفي  المستدام  المستقبل  خيارات  في  تنّوعًا  يعني  وهذا 
التنمية  وتحقيق  التحّول  يكون في صلب  أن  يجب  على كل مسار،  المنشود.  المستدامة  التنمية  خيارات مستقبل  للتنّوع في  نتيجة  المستدامة 

المستدامة شمول مسارات وعمليات أخرى ومختلفة للتنمية البشرية المستدامة.
والعمليات  والتملص،  االستغالل  في  تفرط  التي  العمليات  التغيير:  إلى  تحتاج  الحالية  ظم  والنُّ العمليات  من  العديد  أن  ذلك  من  واألهم 
تعتمد  التي  األعمال  ونماذج  االستهالكية  النزعة  مثل  العمليات،  لهذه  الدافعة  والقوى  الجذرية  واألسباب  القلة،  سوى  تفيد  ال   التي 
المستدام  غير  الحاضر  عن  االبتعاد  اختيار  وفي  واألجيال.  الجغرافية  المناطق  عبر  والتبعات  اآلثار  وترحيل  المتمادي،  االقتصادي  النمو   على 
هي  كما  قيودًا،  الخسائر  هذه  اعتبار  ويمكن  السائد.  المألوف  من  االستفادة  إلى  والساعين  غيرهم  من  أكثر  المستفيدين  على  تقع   خسائر 
اليوم  المستدامة  غير  العمليات  هذه  ولكن  المشتركة،  واالقتصادية  االجتماعية  والمسارات  التمثيلية  التركيز  مسارات  إطار  في  الحال 
العمليات  فهم  من  تنطلق  أن  يجب  هدى،  على  التحّوالت  تكون  وحتى  جمعاء.  للبشرية  وعادل  مستدام  مستقبل  حساب  على  جميعها   تأتي 
الشامل  المستقبل  ببوصلة  مسترشدين  بها  التمّسك  يمكن  التي  والعادلة  المستدامة  والعمليات  عنها،  االستغناء  يجب  التي  المستدامة  غير 

والعادل والمستدام.
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وتتفاوت حاليًا آثار التوسع العمراني على الضغوط على 
الذين يتجمعون،  البشر  تزايد عدد   كوكب األرض158. ومع 
تظهر  التواصل،  على  وقدرة  تعليمًا  األكثر  سيما   ال 
الواقع، مع نمو  المبتكرة159. في  مجموعة أكبر من األفكار 
مزيدًا  ينتج  ما  االجتماعية،  الحياة  تعقيد  يزداد  المدن، 
تحول  التي  القيود  تذليل  على  القادرة  االبتكارات  من 
دون زيادة النمو السكاني في المدينة نفسها160. وفي هذه 
الروابط لمحة عن الفرص التي قد تنشأ مع تزايد مستويات 
تعّلم األشخاص وترابطهم، خاصة مع توسع التكنولوجيات 
الرقمية161. والغتنام هذه الفرص ال يمكن االكتفاء بتصّور 
لذلك  بد  ال  بل  األنثروبوسين.  في  البشرية  التنمية  رحلة 
اعتبار  خالل  من  البشرية  التنمية  نهج  من  االستفادة  من 

اإلنسان عامل تغيير وليس مجرد ضحية له.

 االستفادة من نهج التنمية البشرية 
في التحّول: أبعد من االحتياجات وتلبيتها

اإلنسان  حريات  توسيع  على  البشرية  التنمية  نهج  يشدد 
واالستفادة  اإلمكانات.  في  المساواة  عدم  أوجه  ويبّين 
االستدامة  مفاهيم  تتجاوز  البشرية  التنمية  نهج  من 
تأمين  إلى  والسعي  االحتياجات  تلبية  على  القائمة 
خيارات  اتخاذ  من  الفرد  تمكين  إلى  والكفاية،  الرزق 
بالعدالة  والنهوض  الكوكب  عن  الضغوط  من   تقلل 

)إزاء االختالالت على الكوكب كما في المجتمع(.

تلبية احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل: 
هل هذا كل ما في األمر؟

برونتلند  تقرير  في  مرة  أول  المستدامة  التنمية  ُعّرفت 
دون  الحاضر  باحتياجات  “تفي  التي  التنمية   بأنها 
اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها”162، 
وكان هذا التعريف لحظة فاصلة163. فقد جمع بين الحتمية 
ألجيال  األساسية  العيش  بمتطلبات  للوفاء  األخالقية 
صميم  في  الفقر  على  القضاء  على  الحفاظ  مع  اليوم، 
العدالة  في  المتجذرة  أحفادنا  بحقوق  وااللتزام  المفهوم، 
بين األجيال. وضع هذا النهج اإلنسان في صلب االستدامة 
بداًل من تحديد ما تلزم استدامة استهالكه أو إنتاجه. ولم 
أكد قدرة كل جيل  بل  بكرًا،  الطبيعة  الحفاظ على  يطلب 
الستبدال  حيز  إتاحة  مع  ولكن  الموارد  استخدام  على 

موارد بأخرى164.
الرئيسيتين  الفكرتين  تفسير  وإعادة  تفسير  وتم 
عديدة.  بطرق  واالحتياجات،  االستدامة  للمفهوم، 
على  تركز  باالستهالك،  ارتبطت  متى  فاالستدامة، 
المتقدمة  البلدان  بين  االستهالك  في  التفاوت  أوجه 
الهادفة إلى مواجهة هذه  الُنهج  النامية، فترشد  والبلدان 
االختالالت من خالل وقف النمو مثاًل، كما نوقش سابقًا. 
وجادل روبرت سولو بأن ما يلزم استدامته في المستقبل 
غير المسمى إنما هو القدرة على إنتاج الرفاه )أو القدرة 
القادم ما يلزم لتحقيق مستوى  ليتوفر للجيل  اإلنتاجية( 

الشكل 1-8 أعداد السكان في العالم تتزايد لكن معدالت النمو آخذة في االنخفاض
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الحالي، وحفظ الحق نفسه  المستوى  معيشي ال يقل عن 
لألجيال التالية165.

بد  ال  التي  االحتياجات  بشأن  التفسيرات  وتختلف 
على  تقتصر  ال  تعريفها،  في  فاالحتياجات،  تلبيتها.  من 
أوسع  مجموعة  تشمل  بل  للبقاء،  المطلوب  األدنى  الحد 
أوسع  تصور  نحو  التركيز  تحويل  لكن  المتطلبات166.  من 
مستويات  نحو  االحتياجات  عن  بعيدًا  أو  لالحتياجات، 
المعيشة أو القدرة اإلنتاجية، قد يحّد من القوة األخالقية 
على  للقضاء  المطلوب  األدنى  الحد  على  تشدد  لصياغة 

الفقر في جيل اليوم كما األجيال المتعاقبة167.
إعطاء  إلى  يؤدي  رّبما  االحتياجات  على  والتركيز 
أو اجتماعي، محددًا أساسًا  أدنى اقتصادي  األولوية لحد 
أوجه عدم  النهج ال يرصد  الجميع. ولكن هذا  به  يتشارك 
على  والية  كأصحاب  البشر  إمكانات  ويغّيب  المساواة، 
كيت  اقترحته  الذي  والمؤثر  الملهم  فاإلطار  حياتهم. 
اإلنسانية  االحتياجات  من  أدنى  حدًا  يضع  راوورث 
في  المبّين  الدائري  اإلطار  ضمن  كدائرة  واالجتماعية 
الفصل 2 لحدود الكوكب168. وتحدد الدائرتان المتداخلتان 
النظام  علوم  منظور  من  فحسب  اآلمن  ال  التشغيل،  حيز 
الحيز  هذا  وضمن  أيضًا.  اجتماعيًا  العادل  بل  األرضي، 
مسارات  على  يسعوا  أن  للبشر  يمكن  والعادل،  اآلمن 
أنه  على  النهج  هذا  ُيفّسر  حين  ولكن  عديدة169.  محتملة 
يركز على تمكين البشر من تحقيق الحد األدنى من الرفاه، 
فقد يهمل أوجه عدم المساواة170. حتى في حال االهتمام 
 بأوجه عدم المساواة في األطر ذات الصلة، غالبًا ما يكون 

محصورًا بعدم المساواة في الدخل171.
المهم  2019، من  لعام  البشرية  التنمية  تقرير  أكد  وكما 
المساواة  عدم  تحليل  في  الدخل  وراء  ما  إلى  النظر 
التنمية  مؤشرات  من  أوسع  مجموعة  يشمل  بحيث 
أدنى  حد  من  االنطالق  أن  أيضًا  التقرير  وأكد   البشرية. 
أوجه  لمعالجة  يكفي  ال  أنه  إال  ضروري،  اإلنجازات  من 
عدم المساواة المزمنة، وحتى المتزايدة172. وكما سيتبين 
في ما يلي، من الُمرجح أن تؤدي اإلنجازات المبهرة التي 
تحّد من الضغوط على الكوكب ولكن، تغّيب التبعات على 
تؤجج  بحيث  المساواة،  عدم  أوجه  إدامة  إلى  التوزيع، 

مسببات االختالالت االجتماعية173.

 الحد من الضغوط على الكوكب مع إدامة 
أوجه عدم المساواة

عليه  يترتب  بما  البيئي،  التدهور  أن   2 الفصل  يبّين 
عدم  أوجه  يؤجج  ما  كثيرًا  انعكاس  هو  أضرار،  من 
القوى.  موازين  تباين  في  غالبًا  تتجذر  التي   المساواة 
في  القوى  موازين  تباين  أوجه  تكون  أن  أيضًا  ويمكن 

في  تجانس  لعدم  سببًا  االقتصادية  القطاعات  مختلف 
البيئية. للتحديات  التصدي 

وإثنية  عرقية  فوارق  البلدان  من  العديد  ففي 
وكانت  زمن.  منذ  موثقة  وهي  للتلّوث،  التعرض  في 
وراء  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الفوارق   هذه 
اليوم.  حتى  تزال  وال  البيئية،  العدالة  حركة   نشأة 
لتلّوث  األصل  إسبانيي  غير  من  البيض  ويتعرض 
استهالكهم،  حجم  من  أقل  المائة  في   17 بنسبة  الهواء 
من  األفارقة  واألمريكيون  السود  يتحمل  حين   في 
في   56 بنسبة  استهالكهم  على  زائدًا  عبئًا   التلّوث 
بنسبة  والتيني  إسباني  أصل  من  واألمريكيون   المائة، 
عن  أيضًا  الدراسة  وكشفت   .174 المائة في   63 
النظر  دون  البيئية  اإلجراءات  في  النظر  مخاطر 
التعرض  أن  ومع  اإلنصاف.  على  المترتبة  اآلثار   في 
)بقطر  الدقيقة  الجسيمية  بالمواد  الهواء  لتلّوث   الكلي 
بين  المائة  في   50 بنسبة  انخفض  ميكرون(   2.5 
للتلّوث  التعرض  في  التفاوت  بقي  و2015،   2002 عامي 

على حاله )الشكل 9-1(175.
جانب  في  المساواة  عدم  أوجه  أيضًا  وتتسع 
الخارجية  األضرار  وتظهر  االقتصاد.  من  اإلنتاج 
التلّوث  الناجمة عن  المبكرة  الوفيات   اإلجمالية176 بسبب 
التلّوث  النخفاض  مماثاًل  اتجاهًا  الصناعية،  باالنبعاثات 
تقريبًا  المائة  في   20 بنسبة  انخفضت  إذ  إليه،   المشار 
 بين عامي 2008 و2014 177. ولكن هذا التراجع كان مدفوعًا 
نتيجًة   ،)10-1 )الشكل  الكهرباء ومرافقه  توليد  بتنظيف 
التي  والتكنولوجية  واالقتصادية  السياسية  للتغّيرات 
وبحلول  سواه178.  دون  وربما  القطاع  هذا  بها  تفرد 
حصتها  تتجاوز  ال  قطاعات،  أربعة  كانت   ،2014  عام 
مسؤولًة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في   20
عن 75 في المائة من إجمالي األضرار الخارجية. وكانت 
للمزارع أكبر حصة في المساهمة في التلّوث الصناعي179.

التلّوث  في  الكلي  االنخفاض  يسهم  ال  قد  وباختصار، 
يتركها  بل  القائمة،  المساواة  عدم  أوجه  من  الحد  في 
حيث  من  كبير  تفاوت  القطاعات  وبين  حالها.  على 
المتحدة  الواليات  )ففي  التلّوث  خفض  في  المساهمة 
حادًا  انخفاضًا  العامة  المرافق  حققت   األمريكية، 
عدم  أوجه  وتنجم  النفط(.  قطاع  وال  المزارع  تشهده  لم 
االقتصادية  العوامل  تفاعل  عن  هذه  والتفاوت  المساواة 
أوجه  في  التمعن  وفي  والسياسية.   والتكنولوجية 
وإجراءات  للتلّوث  التعرض  تشوب  التي  المساواة  عدم 
البيئة، ما يبّين أهمية الذهاب إلى  الحد من األضرار على 
أبعد من الحد األدنى االجتماعي الالزم لتلبية الحد األدنى 
يؤججان  اللذان  واإلقصاء،  فالتهميش  االحتياجات.  من 
االختالالت االجتماعية، يبقيان في حيز المغفل عنه عندما 

يقتصر القصد على تأمين الحد األدنى من االحتياجات.
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توسيع حريات اإلنسان لمعالجة االختالالت 
في المجتمع وعلى الكوكب

بتجاوز  توسيعه،  يمكننا  الذي  ما  االحتياجات؟  وراء  ما 
التركيز على مجرد البقاء؟ كيف يمكن حساب أوجه عدم 

االجتماعية؟  االختالالت  تؤّجج  التي  المستمرة  المساواة 
يقّدم نهج التنمية البشرية مسارًا لمعالجة هذه المسائل.

بتلبية  االستدامة  مفاهيم  تتجاوز  البشرية  فالتنمية 
الوسيلة  من  تتخذ  مفاهيم  من  أبعد  وهي  االحتياجات، 
غاية، مثل االستهالك أو النشاط االقتصادي )الذي يقاس 
اإلجمالي(180.  المحلي  الناتج  بنمو في  المثال  على سبيل 
الغاية  تصبح  األساسية  االحتياجات  تلبية  وبتجاوز 
فيه  تكبر  محيط  في  النمو  من  وذريتهم  أطفالنا  تمكين 

آفاقهم. تطّلعاتهم وتتسع 
الفردي  الخيار  في  بالتمكين  النهج  هذا  وُيعنى 
تعريف  )إعادة  القيم  بنضوج  يسمح  ألنه  واالجتماعي، 
التي  االجتماعية  واألعراف  والكرامة(  القيمة  معايير 
 تلهم سلوك األفراد بقدر ما يتحكم بهم تصحيح األسعار، 
بل أكثر. إذ يمكن أن تكون التزامات اإلنسان ببعض القيم 

)الشرف والعدالة( مطلقة ال مّس بها181.
تتمحور  نظر  وجهات  من  أكثر  القيم  هذه   وفي 
“النظرة  إن  كريست  إيلين  وقالت  اإلنسان.  على 
البشرية  عن  تغّيب  اإلنسان  على  تركز  التي  العالمية 

الشكل 1-10 انخفاض األضرار االقتصادية الناجمة عن 
التلّوث الصناعي كان مدفوعًا بمرافق لم تخسر القيمة 

االقتصادية المضافة

.Tschofen, Azevedo and Muller 2019 :المصدر

التنقل المائي إدارة النفايات1 2

المنتجات النفطية التنقل بالشاحنات3 4

المزارع المرافق5 6

23

4

6

القيمة المضافة 
)بمليارات دوالرات 2018(

350

300

250

200

150

100

50

0

050100150200250300350 )2
01

8 
ت

الرا
دو

ت 
ارا

ملي
 )ب

ية
رج

خا
 ال

رار
ض

األ
ي 

مال
إج

200820112014

1

5

الشكل 1-9 انخفاض إجمالي في التلّوث واستمرار أوجه 
عدم المساواة في التعرض له

مالحظة: )أ( مساهمات الفوارق في االستهالك )المسبب والمعرض( في عدم 
اإلنصاف في التلّوث؛ )ب( تعرض كل مجموعة عرقية/إثنية لكتل من الجسيمات 
بقطر دينامي هوائي أقل من 2.5 ميكرون، بسبب مجموع االستهالك الشخصي 
االستهالك  بسبب  السكان  مجموع  وتعرض  المتصلة(  )الخطوط  الفئات  لجميع 
اإلنصاف  عدم  )ج(  المتقطعة(؛  )الخطوط  فئة  كل  سكان  عدد  حسب   المعدل 

التلّوث. في 
.Tessum and others 2019 :المصدر
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صوت  وهي  نوسباوم،  ومارتا  أفعالنا”182.  عواقب 
إسقاط  إلى  دعت  اإلمكانات،  وسط  في  مؤثر 
لبشرية  ا لتنمية  ا مجلة  عنوان  من  لبشرية”  “ا
األخالقية  لآلراء  شمواًل  أكثر  لجعلها  واإلمكانات 
وقالت  البشر.  كما  الحيوانات  وحقوق  البيئة   بشأن 
عندما  حتى  الحال،  عليه  تكون  أن  ينبغي  ما  هذا  إن 
ألن  البشرية  اإلمكانات  على  مباشر  تأثير  لها  يكون  ال 
القضايا  أكبر  من  الحية  وكائناته  الكوكب  “مستقبل 
المستقبل”183.  في  البشرية  تواجه  التي  األخالقية 
كبير  بحيز  المعيارية  األخالقية  الشواغل  هذه  وتستأثر 

في المناقشة حول األنثروبوسين184.
فقط  يوفر  ال  الصميم  في  اإلنسان  حريات  فوضع 
لالستدامة،  نطاقًا  أوسع  وتقييمية  أخالقية   صيغة 
تغيير  نحو  الطريق  إلى  العملية،  الناحية  من  يؤشر،  بل 
على  مسبوقة  غير  ضغوطًا  تسّبب  التي  السلوكيات 
الحريات،  هذه  إدامة  ليس  والهدف  األرض.   كوكب 
وسيلة  التوسع  هذا  ففي  اإلمكان.  قدر  توسيعها  بل 
سواء،  حد  على  االجتماعية  واألعراف  القيم  لتغيير 
من  سواء  التغيير،  على  العمل  نطاق  توسيع  وإمكانية 
القيم  عن  التعبير  الحقًا  أو  الفردي  السلوك  تغيير  خالل 
المدني،  المجتمع  أو  السياسية  العملية  في  واألفضليات 
الفاعلة  الجهات  أن  وصحيح  والحشد.  الدعوة  أو 
الرئيسية هي الحكومات وواضعي السياسات، لكن إرادة 
فتعمل  تتضافر  أن  يمكن  حياته  تشكيل  في  اإلنسان 
 بطرق منظمة من خالل الحركات االجتماعية. وكما قالت 
فرانسس ستيوارات: “التغيير في السياسات هو حصيلة 
تأييدًا  )وأفراد(،  مجموعات  فيه  تسهم  سياسي  نزاع 
النزاع،  هذا  وفي  عليها.  اعتراضًا  أو  معّينة   لتغّيرات 
من  تمكنهم  قوة  وال  التنسيق.  غياب  في  لألفراد  قوة  ال 
وعندما  السوق.  في  يواجهونها  التي  الظروف  تحسين 
أن  يمكنهم  معّينة،  تغييرات  دعم  على  األفراد  يلتقي 
يسمح  المعنى،  وبهذا  نافذة”185.  جماعية  قوة  يكتسبوا 
تجاوز  إلى  الواقع  في  يدعو  بل  البشرية،  التنمية  نهج 
كالحاضر  ليس  مستقبل  إعداد  “هدف  نحو  البقاء  مبدأ 

مهما يكن جيدًا، بل أفضل”186.

 “ وضع حريات اإلنسان في الصميم 
 ال يوفر فقط صيغة أخالقية وتقييمية أوسع 

 نطاقًا لالستدامة، بل يؤشر، من الناحية 
 العملية، إلى الطريق نحو تغيير السلوكيات 

على  مسبوقة  غير  تسّبب ضغوطًا   التي 
كوكب األرض.

بيننا  الترابط  نعّمق وعينا بعالقة  أن  المهم  وهكذا، من 
وأعراف  قيم  وتديمه  تؤازره  ترابط  وهو  الكوكب،  وبين 

في  ُيالحظ  كما  العالم،  من  شتى  أنحاء  في  اجتماعية 
يخترق  بدأ  وقد  الثقافي،  البيولوجي  التنّوع  مناقشة 
القيم  وهذه   .)4-1 )اإلطار  اإلمكانات  حول  الخطاب 
الفرد  خيارات  في  مدويًا  تعبيرًا  تترجم  قد  واألعراف 
واجتماعية  سياسية  عمليات  تّيسرها  التي  والمجتمع 
لذا،  حياته.  على  الوالية  من  مزيدًا  اإلنسان   تعطي 
لمعالجة  القصوى  األهمية  على  التأكيد  إعادة  من  بد  ال 
ُترتهن  البشرية، حتى ال  التنمية   أوجه عدم المساواة في 
الوضع  إبقاء  تنشد  ضيقة  بمصالح  السياسية  العمليات 
البشرية  التنمية  تقرير  بّين  كما  حاله،  على   القائم 

لعام 2019 187.
بالمستبعد،  وليس  وقوعه.  تعني  ال  التغيير  فإمكانية 
أن  الحاضر،  وسلوكيات  الماضي  اتجاهات  على  بناًء 
األنماط  استمرار  إلى  اإلنسان  حريات  توسيع  يؤدي 
أمارتيا  أن  بيد  واإلنتاج.  لالستهالك  المستدامة  غير 
ليحاجج  الخصوبة  معدالت  تراجع  استخدم  سين 
حياتهم  على  واليتهم  وتوسيع  البشر  تمكين  بأن  حازمًا 
أنهما  كما  الفردي،  الخيار  على  التعدي  دون   يحوالن 
االجتماعي188.  الخيار  تحديات  بفعالية  يعالجان  قد 
من  مزيد  تأمين  عبر  البشرية،  التنمية  نطاق  فتوسيع 
االقتصادي  التمكين  وزيادة  والفتيات؛  للنساء  التعليم 
التفاوض ضمن األسرة  الفتيات على  للنساء؛ ورفع قدرة 
من  الحد  في  ساهم  الفقر189،  من  والحد  المعيشية؛ 
كيَرال(،  والية  سيما  )وال  الهند  في  الخصوبة  معدالت 
الذي  التحّول  اإلطار،  هذا  في  وحاسم،  وبنغالديش. 
الفكرية  األطر  سياق  في  االجتماعية  األعراف  شهدته 

والمداوالت العامة190.
األعراف  أهمية  على  دامغ  دليل  بنغالديش  وفي 
في  االجتماعية  التفاعالت  حددت  حيث  االجتماعية، 
الخصوبة،  أنماط  في  الفوارق  المحلية  المجتمعات 
بين  فرق  هناك  كان  فما  الواحدة.  القرية  ضمن   حتى 
التدخالت،  حيث  من  قرية،  كل  في  وأخرى،   فئة 
ذلك  في  بما  والخدمات،  المعلومات  إلى   والوصول 
حد  إلى  ارتبطت،  االجتماعية  األعراف  لكن   التعليم، 
للحدود  العابر  التفاعل  وكان  الدينية،  بالجماعات  كبير، 
إجراء  الظاهرة  هذه  أتاحت  وقد  نادرًا.   الدينية 
في  الفردية  لالختالفات  وشواهد  حاالت  دراسة 
وخلصت  العوامل،  من  وغيرها  والثروة  والسن   التعليم 
بالدرجة  مدفوعًا،  كان  المرأة  سلوك  أن  إلى  الدراسة 
ضمن  األخريات  النساء  بين  الشائعة  بالخيارات  األولى، 

جماعتها الدينية191.
استنساخه  القتراح  المثال  هذا  َيِرد  ال  ولكن 
في  مسبوقة  غير  تحديات  نواجه  بينما  ببساطة 
إنما  البشر  أن  يبّين  ألنه  بل  األنثروبوسين192،  عصر 
التنمية  في  التقدم  وأن  للتنمية،  النهائية  الوجهة  هم 
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يفتح  اإلنسان  حريات  توسيع  خالل  من  البشرية 
ورفع  االقتصادية  البشر  إنتاجية  لزيادة  فقط  ال   سباًل، 
مشاركين  أيضًا  ليصبحوا  بل  معيشتهم،   مستويات 
قدرة  وأصحاب  العامة،  الفكرية  األطر  في   فاعلين 
اإلنسان  فوالية  االجتماعية193.  األعراف  تغيير   على 
الخدمات  التعليم، وتحسين  على حياته يصقلها تحسين 
أبعاد يتألف  المعيشة194، وكلها  الصحية، ورفع مستويات 
طول  أن  نغفل  أال  وينبغي  البشرية.  التنمية  دليل  منها 
لها قيمة في حد  التي  اإلمكانات  والتعليم هما من  العمر 
إنتاجيتهم  زيادة  من  البشر  يمكنان  ألنهما  وليس  ذاتها، 
الغرض  “ليس  ليلي:  شارتششاندرا  وبعبارة  االقتصادية. 
إلنتاج  الوسيلي،  المهارات’  ‘صقل  هو  التعليم   من 
االقتصادية  ظم  النُّ استغالل  إزاء  طّيعين  جماهير 
القائمة لهم. بل الغرض هو التحّول الجذري:  والسياسية 
النقدي  التفكير  وإمكانات  اإلنسانية  القيم  زرع  أي 
حدود  على  التغلب  يمكننا  فقط  وعندئذ  الجميع.  في 
التحيزات،  األعراق والطوائف ونوع الجنس وغيرها من 
إلى  والتحّول  بيئتنا،  وبين  بيننا  االرتباط  واستعادة 

مواطنين واعين وناشطين سياسيًا”195. 

 “ يأتي األنثروبوسين بأدلة ومفاهيم جديدة 
الالزم،  التغيير  العام حول  النقاش   ترفد 

في األعراف واالقتصاد والتكنولوجيا والسلوكيات، 
 لتخفيف ما نمارسه من ضغوط غير مسبوقة 

 على كوكب األرض. وال شك في أن البشر وحدهم 
 هم القادرون على إحداث هذه التغييرات، ولكن 

يقع األنثروبوسين، وما معه من اختالالت في 
 الكوكب، على أرض خصبة من االختالالت 

المجتمع. والتوترات في 

ترفد  جديدة  ومفاهيم  بأدلة  األنثروبوسين   يأتي 
األعراف  في  الالزم،  التغيير  حول  العام   النقاش 
 واالقتصاد والتكنولوجيا والسلوكيات، لتخفيف ما نمارسه 
األرض.  كوكب  على  مسبوقة  غير  ضغوط   من 
القادرون على إحداث  البشر وحدهم هم  وال شك في أن 
من  معه  وما  األنثروبوسين،  يقع  ولكن  التغييرات،  هذه 
الكوكب، على أرض خصبة من االختالالت  اختالالت في 
 والتوترات في المجتمع. فالبشر، في بعض البلدان، أوسع 

 اإلطار 1-4 اإلمكانات في كوكب سريع التغّير، زاخر بالحياة

ليست باليسيرة مهمة تحديِد إمكاناٍت تستشرف المستقبل، إذ تتعدد فيها اآلراء1.  ولربما يلوح منطلق مفيد في التفرقة بين 
عدسات القيم الغائية، والعالئقية، والوسيلية إزاء الطبيعة2، إذ تتضح من هذه التفرقة أصوات عديدة بهذا الشأن3.

القيم الغائية والعالئقية. يمكن اعتبار التفاعل مع الطبيعة أحد اإلمكانات الجوهرية التي تستند إلى مبادئ معيارية. 	 
اعتمدت  وقد  اآلخر.  من  أصياًل  جزءًا  منهما  كل  ويشكل  مترابطان،  والمجتمعات  الطبيعة  أن  سبق،  ما  في  تبّين،   وقد 
بالحيوانات  مهتمين  العيش  على  “القدرة  المحورية:  العشر  اإلمكانات  في  الطبيعة  بإدراج  القائل  الرأي  بوسباوم  مارثا 

والنباتات وعالم الطبيعة، وبالعالقة معها”4.
القيم الوسيلية. التفاعل مع النظام األرضي هو عامل أساسي لتعريف اإلمكانات األخرى بناًء على دورها الوسيلي5، 	 

فتدهور سالمة المحيط الحيوي يحد القدرة على تحويل الموارد إلى توظيفات. وعلى سبيل المثال، يؤثر التواتر المّطرد 
المنتجات،  بعض  وزراعة  األماكن،  بعض  في  العيش  على  البشر  قدرة  على  حدتها  وتزايد  الشديدة  الجوية  للظواهر 
والحفاظ على بعض سبل العيش. ويؤثر تلّوث الهواء على الصحة. وحين يحضر الدور الوسيلي لمورد ما في جميع أوجه 
والتوظيفات،  اإلمكانات  تحكم  الطبيعة  مع  تفاعلنا  وكيفية  البديلة.  الجوهرية  اإلمكانات  كأحد  يصبح  يكاد   المعيشة، 

ألن تفاقم التدهور سيؤثر على حياة البشر.
إجماع علمي جديد. كما سيناَقش في الفصل 2، يبّين علماء من مختلف التخصصات، وبدقة متزايدة، الروابط المتبادلة بين 	 

الطبيعة والبشر6. وتؤكد نتائجهم تجّذر األنشطة البشرية واالجتماعية في المحيط الحيوي7، وأهمية التكامل في التعامل 
مع التعقيدات.

العالمية 	  السياسية  الخطة  وهذه   .2015 عام  منذ  المستدامة  التنمية  أهداف  صلب  في  الطبيعة  السياسي.   اإلجماع 
كلٌّ ال يتجزأ، ال تقل فيها أهمية االستدامة البيئية عن الغايات اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية. 

مالحظات
 .)Sen 2009( إليه أمارتيا سين المقارن الذي دعا  التحليل  3. يتسق هذا مع   .Brondizio and others 2019 للتصنيف في اتباعًا   .2  .Fukuda-Parr 2003  .1 
Nussbaum 2011, p. 33-34 .4. 5. قد تتداخل، في الواقع، األدوار الجوهرية والوسيلية. ويحدث هذا التداخل في دور الدخل في نهج التنمية البشرية. وعلى 
الرغم من أن نهج اإلمكانات يسعى بوضوح إلى االبتعاد عن اعتبار السلع األساسية ضمن محددات التنمية، فهو يعترف بالدخل كعنصر أساسي من عناصر اإلمكانات 

.Dasgupta 2020 .7 .Díaz and others 2015 .6 .بسبب أهميته في تحديد مستويات المعيشة األساسية
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مضى،  وقت  أي  من  صحة  وأوفر  تعليمًا  وأفضل  ثروة 
عليهم  يخّيم  إذ  عليه،  كانوا  مما  أسعد  ليسوا   ولكن 

الخوف من المستقبل196.
البشرية  للتنمية  المعالم  واضحة  خطة  توجد  ال  وقد 
المقبلة.  العقود  في  عليه  ستكون  ولما  الحاضر،  في 
ونهجًا  اإلنشاء،  قيد  مسارًا  دومًا  تظّل  البشرية  فالتنمية 
والناشئة  الجديدة  والفرص  التحديات  أمام  مفتوحًا 

رؤية  تشكيل  الفصل  هذا  حاول  وقد   .)4-1 )اإلضاءة 
لتلّمس  األنثروبوسين  في  البشرية  التنمية  لمسيرة 
أشكال  من  ولغيرهم  للبشر،  أفضل،  كوكب  إلى  المسار 
الحياة. وأكد الفصل أيضًا بأن النهوض بالتنمية البشرية 
معالجة  إلى  سبيل  فيه  بل  الممكن،  حّيز  في  فقط  ليس 
من  وليس  المجتمع.  وفي  الكوكب  على  االختالالت 

.1-1 التي يمّثلها الشكل  المستحيل كسر حلقة الجمود 





 ضغوط غير مسبوقة 
 على الكوكب، 

 في نطاقها 
وحجمها وتسارعها

الفصل

2

الجزء األول — تجديد التنمية البشرية لعصر األنثروبوسين  
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ينذر عصر األنثروبوسين بمجموعات جديدة من المعضالت المعقدة 
ظم االجتماعية والبيئية تقترن على نحو أكثر  والمترابطة والكونية. فالنُّ
إحكامًا من أي وقت مضى، وأوجه عدم المساواة تشكل فيها حلقات 

 ارتدادية خطيرة. فبات لزامًا التفكير على نطاق المنظومة برمتها، 
ال من داخل حواجز العزلة.

ولكن، كيف يؤثر عصر األنثروبوسين على التنمية البشرية، اليوم وغدًا؟

يبّين هذا الفصل أن جائحة كوفيد-19 قد سددت ضربة قاسية للتنمية 
البشرية. وتغّير المناخ عبء ثقيل على االقتصادات، ال سيما في البلدان 

 النامية. والجوع عاد إلى االنتشار بعد عقود من التقدم على مسار 
 القضاء عليه. أما المخاطر الطبيعية فتتفاقم وتهدد على وجه 

الخصوص الفئات األكثر تعرضًا للمخاطر، ال سيما النساء والمجموعات 
اإلثنية واألطفال.

الفصل 2

 ضغوط غير مسبوقة على الكوكب، في نطاقها 
وحجمها وتسارعها
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نظرة أعمق من البيئة واالستدامة: النشاط 
البشري يدفع نحو تغّير خطير في الكوكب

واسعة  مجموعة  صدور  والعشرون  الحادي  القرن  شهد 
مناخية  أزمات  توثق  التي  والتقارير  التقييمات  من 
هذه  تعامل  وحيث  لكن،  ومتفاقمة.  متعددة  وبيئية 
 األزمات وكأنها مستقلة عن بعضها البعض، تختلف درجة 
السياسات،  وصانعي  األفراد  اهتمام  من  تسترعيه  ما 
وتدعم التصدي لها جماعات مختلفة من الدعاة ومنظمات 
صحة  على  كبّينات  أحيانًا  وُتستخدم  المدني،  المجتمع 
التدهور  بشأن  طويل  زمن  منذ  ُأطلقت  التي  التحذيرات 

البيئي وتغّير المناخ.
أعمق  لعملية  مظاهر  التحديات  هذه  تعتبر  لربما 
في  البشري  النشاط  يسببه  الذي  للتغّير  تكاماًل   وأكثر 
عصرنا  اعتبار  إلى  دعوات  إلى  أدى  مما   الكوكب، 
ويفيد  األنثروبوسين.  عصر  جديدًا:  جيولوجيًا  عصرًا 
التحديات  من  جديدة  مجموعة  نواجه  بأننا  الفصل  هذا 
من  عهدناه  لما  استمرارية  مجرد  اعتبارها  يمكن  ال  التي 
الواقع  هذا  ويفرض  واالستدامة.  البيئة  بشأن  شواغل 
إعادة تصور مسيرة التنمية البشرية. أما الطريقة المثلى 
لبيان ما تقّدم فهي كشف البراهين ووصف النقاش حول 

األنثروبوسين. مفهوم 
فالتغّيرات التي تتكشف اآلن هي انعكاس لضغوط بشرية 
 على نطاق الكوكب )وليس على النطاق المحلي فحسب(، 
الحيوي على  المحيط  قدرة  الحجم تسحق  هائلة   ضغوط 
التجدد، ضغوط ُأطلق لها العنان بسرعة لم يسبق لها مثيل1. 
بشأن  السلسة  اإلسقاطات  “تؤدي  أن  في  الخطر  ويكمن 
لشعور  االستكانة  في  المجتمع  إغراق  إلى  العالمي   التغّير 
 زائف باألمان، في حين أن ما نستخلصه من المعارف الحالية 
التحّول  عناصر  من  متنّوعة  مجموعة  أن  إلى   يشير 
 .2”]...[ القرن  إلى نقطة حرجة خالل هذا  يمكن أن تصل 
عن  الناتجة  للتداعيات  المجتمعات  إدراك  تزايد  وكلما 
بأننا نرسم مالمح  الجماعي  التغّيرات، يتزايد وعيها  هذه 
الوعي مع مرحلة  النظام األرضي. ويتوافق هذا  مستقبل 
بوضوح  الكوكب  مسار  فيها  يتأثر  مرحلة  تمامًا3،  جديدة 
التنبؤ  يمكن  ال  وبالتالي  حياتهم،  على  البشر  بوالية 
وحدها4.  البيوجيوفيزيائية  العمليات  باستخدام   بها 
وغالبًا ما تصنف التحديات البيئية ضمن مشاكل المستقبل، 
لكن الواقع هو أن العمليات التي تحتاج إلى تغيير هي من 
أن  ليؤكد  بّينات  الفصل  هذا  يقدم  لذا،  الحاضر5.  مشاكل 
تداعيات عصر األنثروبوسين بدأت تؤثر بالفعل على آفاق 
فأنتج  والطويل،  القصير  األجلين  على  البشرية  التنمية 
اجتماعية. واختالالت  المساواة  عدم  من  جديدة  أوجهًا 
حول  مستنيرة  مداوالت  تغذي  أن  األدلة  لهذه  يمكن 
فيها  المشاركون  ينحصر  ال  واإلمكانات،  التحديات 

يتعاملون  الذين  السياسات  وصانعي  الباحثين  في 
“لقد  سين:  أمارتيا  قول  حد  فعلى  البيئة.  شؤون  مع 
العلمية  التحليالت  نتائج  إيصال  في  ذريعًا  فشاًل  فشلنا 
المستنير”6.  األخالقي  التفكير  في  العام  الرأي  وإشراك 
لهذه  وفقًا  التحرك  عن  التقاعس  أن  المؤكد  ومن 
الخسارة  تخشى  ضيقة  مصالح  بفعل  تكّرس  قد  األدلة 
أحيان  في  وتشّوه،  العام،  والنقاش  الحوار  هذا  جراء 
من  لتخفف  العلمي  التداول  عمليات  توصيف  كثيرة، 
المحتملة  السبل  حول  النقاش  ُيفقر  ما  نتائجها7،  وقع 
لمواجهة تحديات األنثروبوسين8. ويمكن أن يؤدي ذلك 
البارزة،  القضايا  من  ضيقة  مجموعة  على  التركيز  إلى 
واألكثر  نطاقًا  األوسع  المحددات  على  التعتيم  مع  ولكن 

التحديات9. لتلك  أهمية 

 “ تتمتع المجتمعات اليوم بقدرة لم تعهدها 
من قبل على التصرف بناًء على األدلة 
وانتهاج خيارات تحّول طريقنا بعيدًا 

عن مسارات كارثية محتملة.

قبل  من  تعهدها  لم  بقدرة  اليوم  المجتمعات  وتتمتع 
تحّول  خيارات  وانتهاج  األدلة  على  بناًء  التصرف  على 
طريقنا بعيدًا عن مسارات كارثية محتملة. وقد حاججت 
الخيارات،  هذه  نتلّمس  وبينما  بأننا،  أوستروم10  إلينور 
نظرًا  داء،  لكل  الناجع  الدواء  فكرة  نتجاوز  أن  المهم  من 
تحّوالت  يتطلب  قد  جديدة  مساحات  “تكوين  أن  إلى 
والحوكمة  والسلوكيات  االجتماعية  األعراف  في  جذرية 
واإلدارة”11. وال يمكن استيعاب التغّيرات غير المسبوقة في 
األنثروبوسين إال بفهم التفاعالت المعقدة بين المجتمعات 

ظم اإليكولوجية. والنُّ

ويأتي عصر األنثروبوسين

“العالم نظام معقد وغير خطي، تقترن فيه المكونات الحية 
.12 وغير الحية اقترانًا وثيقًا ]... مع[ نقاط تحّول هامة”

تيموثي م. لنتون

يروي المقياس الزمني الجيولوجي قصة الكوكب على مر 
الزمان )الشكل 2-1(. فهو يسجل فترات مختلفة في تاريخ 
األرض على مدى مقاييس زمنية تمتد من آالف إلى ماليين 
المناخية  الظروف  بين  تتراوح  خصائص  تمّيزها  السنين، 
علماء  وبدأ  تطورها13.  ومراحل  الحياة  أشكال  وظهور 
النظام األرضي يستخدمون مصطلح عصر األنثروبوسين 
بعد   )1-2 )اإلضاءة  والعشرين  الحادي  القرن  مطلع  في 
تغّيرات  إلى  تشير  المالحظات  واجهتهم مجموعة من  أن 
البيئة  سجالت  مع  تتناقض  الكوكب  على  طرأت   حديثة 
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أنه  إلى  التقديرات  )الذي تشير  الهولوسين  لعصر  القديمة 
الكوكب  أن  أوضحت  ألنها  11,700 سنة(  منذ حوالي  بدأ 
يشهد حالة مستجدة لم يسبق أن شهد مثلها في تاريخه14.
ولم ُيعتمد األنثروبوسين رسميًا عصرًا جيولوجيًا جديدًا 
بعد، غير أن العديد من علماء الجيولوجيا وعلماء النظام 
القرن  منتصف  في  بدايته  تحديد  يقترحون  األرضي 
المواد  تزايد  تشمل  بأدلة  اقتراحهم  مدّعمين  العشرين15، 
التسارع  مع  ذلك  ويتناسب  المنشأ16.  البشرية  الجديدة 
بصمة  تخّلف  أن  يمكن  التي  البشر  ضغوط  في  الكبير 

جيولوجية على الكوكب )الشكل 2-2(.

“ لم ُيعتمد األنثروبوسين رسميًا عصرًا 
جيولوجيًا جديدًا بعد، غير أن العديد من علماء 

الجيولوجيا وعلماء النظام األرضي يقترحون 
تحديد بدايته في منتصف القرن العشرين.

ويخضع  خالف،  موضع  األنثروبوسين  مفهوم  يزال  ال 
لتفسيرات متعددة، “إال أن المفهوم األساسي الذي يحاول 
المصطلح بلورته هو أن النشاط البشري له حضور طاٍغ على 
األرضي،  النظام  وأداء  الطبيعي  العالم  من  متعددة  أوجه 
للعالم  رؤيتنا  كيفية  حيث  من  تداعيات  عليه  وستترتب 
الطبيعي وتفاعلنا معه وإدراك مكاننا فيه”17. وهذا المفهوم 

األساسي يتماهى مع استخدام المصطلح في هذا التقرير.
والجيولوجيا  األرضي  لنظام  ا علوم  وتدمج 
متعددة  اختصاصات  من  وتحاليل  أدلة  واإليكولوجيا 
متباينة  وجهات  من  األنثروبوسين  عصر  مشهد  لتبّين 
بّينة  )الجدول 2-1(. فكل علم يضيف نظرة مختلفة، في 

يدل  إنما  المتنّوعة  هج  والنُّ النظر  بوجهات  األخذ  أن  على 
على تعقيد المفهوم واتساع نطاقه18.

التعلم من علم النظام األرضي: 
ما الجديد تحت الشمس؟

لطالما ارتبطت المجتمعات البشرية ارتباطًا وثيقًا بالظروف 
اآلليات على  للعديد من  المحلية، ولدينا فهم جيد  البيئية 
هذه النطاقات المحلية19. ولكن، هذه الروابط لم تعد وثيقة 
مباشرة  غير  تكون  ألن  أقرب  أضحت  بل  عهدها،  كسابق 
وتحّول  والتمّدن،  الحداثة  إلى  المجتمعات  انتقال  مع 
من  والطاقة،  والمياه  الغذاء  على  للحصول  اعتمادها، 
بعيدة  إيكولوجية  ُنظم  إلى  المحلية  اإليكولوجية  ظم   النُّ
على  مهيمنة  قوة  باتوا  البشر  إن  والقول   .20)3 )الفصل 
أضرارًا  يلحق  أن  ُيرجح  إلى حد  األرضي،  النظام  عمليات 
بالتنمية البشرية، هو مفهوم جديد ينطوي على أبعاد جديدة 
تمامًا في المناقشات المستفيضة بشأن التفاعالت بين البشر 
علم  من  المستخلصة  األساسية  الرؤى  وإحدى  والطبيعة. 
ظم الجيوفيزيائية  النظام األرضي هي أن ُنظم الحياة والنُّ
تتفاعل منذ ظهور الحياة على األرض تقريبًا21، وأن حجم 
هذه التفاعالت يتضخم اليوم بفعل هيمنة األنشطة البشرية.

“ إحدى الخصائص الهامة للنظام المناخي 
خالل عصر الهولوسين هي الصلة الوثيقة بين 

شبكة الحياة بأكملها، على الكوكب األرض وفي 
الغالف الجوي، التي تنظم دورة الكربون.

الشكل 2-1 موضع األنثروبوسين في المقياس الزمني الجيولوجي المعادل للعصر الرباعي

.Malhi 2017 :المصدر

الزمن )منذ آالف السنين(

2,5881,80678112611.7?…0

حقبة الحياة الحديثة

العصر الرباعي

عصر البليستوسين

عصر 
الهولوسين

عصر 
األنثروبوسين

األحدثالمتوسطاألقدم

المرحلة 
الجيالسية

 المرحلة 
الكاالبرية

المرحلة 
اإليونية

 المرحلة 
التارانتية
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الجدول 2-1 األنثروبوسين من منظور مختلف العلوم الطبيعية

هج والمقاييساألدلةالتركيزالمجال النُّ

علم النظام 
األرضي

وظائف 
الكوكب

الخروج من نطاق تقلبات عصر الهولوسين
تغّير المناخ 	
تعطل الدورات البيوجيوكيميائية )ال سيما النيتروجين والفوسفور( 	
ض المحيطات 	 َتحمُّ
تغّير استخدام األراضي 	
فقدان التنّوع البيولوجي 	

نقاط التحّول وعناصر التحّول في النظام األرضي 	
حدود الكوكب 	

تاريخ الجيولوجيا
األرض

تحديد تغّير معاصر كبير وقابل للكشف في المقاييس الزمنية لتاريخ 
األرض

وفرة المواد الجديدة البشرية المنشأ بشكل كامل )األلومنيوم،  	
اإلسمنت، البالستيك(

وجود نويدات مشعة مرتبطة باختبارات األسلحة النووية في  	
الغالف الجوي

المحيط اإليكولوجيا
الحيوي

تغيير تنّوع الحياة على األرض وتوّزعها ووفرتها وتفاعالتها
ظم اإليكولوجية إلى مواطن أحيائية زراعية أو حضرية  	 تحويل النُّ

من صنع اإلنسان
تزايد معدالت انقراض األنواع 	
خسارة الموائل، االستخدام المفرط 	
األنواع الدخيلة، تواؤم أنواع الحيوانات والنبات على صعيد العالم 	

حسابات االحتياطيات البيوفيزيائية )مثل البصمة البيئية( 	
استحواذ البشر على صافي اإلنتاجية األولية 	
معدالت انقراض األنواع 	
ظم اإليكولوجية، مساهمات الطبيعة في خدمة البشر 	 خدمات النُّ

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى Malhi 2017 ومصادر أخرى في النص.

 الشكل 2-2 تحديد بداية األنثروبوسين في منتصف القرن العشرين، حيث بدأ التسارع الكبير في ضغوط البشر التي يمكن 
أن تخّلف بصمة جيولوجية على الكوكب

.Waters and others 2016 :المصدر

األلياف االصطناعيةالبالستيكاأللومنيوم اإلسمنت
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على مدى 2.6 مليون سنة مضت، سجلت درجة حرارة 
بين  تعاقبت  فترات  عن  أسفرت  حادة،  تقلبات  الكوكب 
دفء وبرودة. لكن درجات الحرارة في الهولوسين كانت 
أكثر  المناخي  النظام  كان  وكذلك  استقرارًا.  وأكثر  أعلى 
الهائلة،  الهيدرولوجية  التقلبات  الرغم من  استقرارًا، على 
فالصحراء  المناطق.  على  عميقة  تداعيات  لها  كان  التي 
نراها  التي  الجافة  الصحراء  دائمًا  تكن  لم  مثاًل،  الكبرى، 
شديد  جفاف  فترات  واجهت  األمازون  وغابات  اليوم، 
إحدى  أن  والواقع  الهولوسين22.  في  سابق  وقت  في 
الخصائص الهامة للنظام المناخي خالل عصر الهولوسين 
هي الصلة الوثيقة بين شبكة الحياة بأكملها، على الكوكب 
الكربون.  دورة  تنظم  التي  الجوي،  الغالف  وفي  األرض 
متوسط  ُخمس  يقارب  ما  يرتبط  المثال،  سبيل  فعلى 
األمطار السنوية التي تسقط على اليابسة بدورات المياه 
تدنت  كثيرة،  أماكن  النباتات، وفي  لتنظيم من  الخاضعة 
اليوم معدالت الهطول الناتجة عن هذا النوع من الدورات 

إلى نصف ما كانت عليه23.
الباحثين  أوساط  لدى  الرئيسية  التركيز  وأحد مجاالت 
في  تؤدي،  التي  المتغّيرات  فهم  هو  األرضي  النظام  في 
إلى  الكوكب  عمليات  في  الحاصلة  االختالالت  ظلها، 
بالكوكب  أو  العمليات  ببعض هذه  أن تدفع  تغّيرات يمكن 
بأكمله خارج نطاق التقلبات التي مّيزت عصر الهولوسين. 
وُتستمد األدلة مثاًل من تحليل تغّير المناخ، والتغّيرات في 
ض المحيطات. وتشتمل  الدورات البيوجيوكيميائية وَتحمُّ
هج التحليلية الناشئة عن هذا الميدان على تحديد نقاط  النُّ
التحّول، والعتبات الحرجة حين يمكن للضغوط اإلضافية 
الصغيرة التي يتسبب بها البشر أن تنقل النظام إلى حالة 
جديدة تمامًا. ومن الصعب تحديد نقطة التحّول بالنسبة 
النقطة  هذه  تكون  ال  قد  بل  بأكمله،  األرضي  النظام  إلى 
موجودة24. ولكن، تشير تحليالت عديدة للعناصر الواسعة 
أجزاء  تحّول في  إلى عناصر  األرضي  النظام  النطاق في 
غرينالند  في  الجليدي  الغطاء  مثل  األرضي،  النظام  من 
األمازون  غابات  مثل  الحرجية  األحيائية  والمواطن 
ما  التحّول  نقاط  تحديد  من  ويلوح  الشمالية25.  والغابات 
يبعث على األمل؛ فعلى الرغم من ضرورة تفادي أو عكس 
تسخير  يمكن  والضارة،  الخطيرة  التحّول  نقاط  مسار 
الديناميات نفسها لتحويل تدخالت صغيرة إلى آثار كبيرة 
الفلبين،  في  آبو  في جزيرة  الصغيرة  الحفظ  )مثل جهود 
التي أدت إلى استعادة الحياة البحرية على نطاق واسع(26.
السياق،  هذا  في  بارز  إطار  هو  الكوكب  حدود  ونهج 
األرضي  النظام  في  التغّيرات  أن  كيف  يلخص  فهو 
أساسية.  بطرق  البشر  ازدهار  تدعم  الحيوي  والمحيط 
وزمالؤه  روكستروم  يوهان  حدد   ،2009 عام   وفي 
للبشرية”27،  اآلمن  التشغيل  “مجال  اسم  عليه  أطلقوا  ما 
تقّوض  أن  شأنها  من  األرضي  للنظام  عدة  بحدود  وذلك 

تجاوزها.  في حال  كوكبنا  على  للحياة  الداعمة  الظروف 
أكثر  بين  من  تزال  وال  منذئذ  الفكرة  هذه  تبلورت  وقد 
أطر تحديات األنثروبوسين تأثيرًا )اإلطار 2-1(. ومع أن 
فقط،  العالمي  الصعيد  على  ق  ليطبَّ بوضوح  ُصمم  اإلطار 
وإن  أضيق28،  نطاقات  على  لتطبيقه  محاوالت   جرت 
يدعموه29.  ولم  الجهد  هذا  األصليون  واضعوه  يشجع  لم 
بالرغم من ذلك، لم تنتج التغّيرات في النظام األرضي عن 
مجموعة بشرية متجانسة. وهذا ما تبرزه بوضوح حقيقة 
أساسًا  )المرتبطة  والنيتروجين  الفوسفور  مستويات  أن 
باستخدام األسمدة في الزراعة( قد تجاوزت العتبات في 
عدة أماكن في جميع أنحاء العالم، في حين بقيت بعيدة 

عن المستويات المقلقة في أماكن أخرى كثيرة30.

فهم التغّير الجيولوجي والبيئي

على الجيولوجيين، حتى يتمكنوا من تلمس األنثروبوسين 
كحقبة جيولوجية جديدة، أن يحددوا تغّيرًا معاصرًا كبيرًا 
لتاريخ األرض تسبب  الزمنية  المقاييس  نًا على نطاق  وبيِّ
والتوسع  والبناء  والمطامر  التعدين  أدى  وقد  البشر31.  به 
في  توجد  ال  جديدة  معادن  في  وفرة  أكبر  إلى  العمراني 
الجيولوجي  )بالمفهوم  على شكل صخور  الطبيعي  العالم 
للبقاء فترة طويلة(32. ويندرج  المتمثل في أن لديها قوة 
أنتج  وقد  المواد،  هذه  ضمن  مثاًل  النقي  األلومنيوم 
كوكب  في  المتوفر  األلومنيوم  من  المائة  في   98 حوالي 
المواد  هذه  عن  اآلخر  المثال  أما   .1950 عام  منذ  األرض 
الحالي  السنوي  إنتاجه  يعادل  الذي  البالستيك   فهو 
 .33 العالم صعيد  على  البشرية  األحيائية   الكتلة 
كذلك، ترسل االضطرابات في الدورات البيوجيوكيميائية 
اكتشافها  يمكن  إشارات  والنيتروجين  للكربون  العالمية 
الزيادات  تبّين  الجليدية،  لألنهار  الجوفية  العينات  في 
والميثان.  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيزات  في  السريعة 
جميع  على  ومفّرقة  فريدة  جيولوجية  بصمة  وتماثل 
الجوي،  الغالف  في  الذري  التساقط  العالم   أنحاء 
منتصف  في  اختبارها  جرى  التي  النووية  األسلحة  من 

القرن العشرين.
التي  التغّيرات  في  أيضًا  الجيولوجيا  علماء  وينظر 
انقراض  حيث  من  والحيوانات،  النباتات  على  تطرأ 
األنواع وتخالطها عبر القارات والجزر التي كانت معزولة 
الزمني  بالمقياس  الفترات،  تغّير  يرتبط  ما  فغالبًا  سابقًا. 
األحفوري.  السجل  في  مفاجئة  بتغّيرات  الجيولوجي، 
لعصر  كعالمة  المقياس  هذا  استخدام  يصعب  حين  وفي 
حجم  يكون  قد  المشعة،  النويدات  بدقة  األنثروبوسين 
ومدى التغّيرات التي يحدثها البشر في الحياة على األرض 

هما األوضح واألكثر دوامًا على المدى الطويل.



51الفصل 2 — ضغوط غير مسبوقة على الكوكب، في نطاقها وحجمها وتسارعها

 اإلطار 2-1 إطار حدود الكوكب

ترسم حدود النظام األرضي مجال تشغيل آمن للبشرية )يمكن االطالع على الشكل(. وفي هذه الحدود تقدير كمي للتغّيرات البيئية التي يسببها 
البشر، والتي تهدد بزعزعة الديناميات الطويلة األجل للنظام األرضي. يقترح اإلطار تسعة حدود مؤاتية للتنمية البشرية، وهي حدود لما يمكن أن 

يدعمه النظام األرضي مع الحفاظ على الوظائف الداعمة للحياة في عصر الهولوسين.
ويقترن تغّير المناخ وفقدان سالمة التنّوع البيولوجي اقترانًا وثيقًا بحدود أساسية، لكن األنشطة البشرية تدفع بكليهما حاليًا إلى عتبة شديدة 
ظم الداعمة للحياة على الكوكب،  الخطورة. فإذا بالغت البشرية في تجاوز حدود الكوكب أو استمرت في ذلك لفترة طويلة جدًا، قد تعطل النُّ

وتعرض حياة اإلنسان كما نعهدها اليوم لمخاطر هائلة.

تسعة حدود للكوكب

سالمة المحيط الحيوي
التنّوع الجيني
التنّوع الوظيفي

التغّير في النظام األ�اضي

تغّير المناخ

استخدام المياه العذبة

التدفقات الكيميائية الحيوية
الفوسفور
النيت�وجين

استنفاد األو�ون 
في الست�ا�وسفير

تركيز الهباء الهوائي 
في الغالف الجوي

ض المحيطات َتحمُّ

كيانات جديدة

ما بعد حدود عدم اليقين (مخاطر مرتفعة)
ضمن حدود عدم اليقين (مخاطر مت�ايدة)

دون الحدود (آمنة)
الحدود لم تحدد كميًا بعد

?
?

?

يتزايد خطر حدوث تغّيرات مفاجئة ال رجعة عنها على نطاق واسع في  تزايد االختالل الذي يسببه البشر،  تمثل المنطقة ضمن الدائرة المتقطعة مجال التشغيل اآلمن. وكلما  مالحظة: 
النظام األرضي.

.Steffen and others 2015 ؛Rockström and others 2009b :المصدر

ومنذ نشوئه في عام 2009، استرعى إطار حدود الكوكب اهتمامًا كبيرًا، كما تلقى انتقادات كثيرة. وفي بعض االنتقادات استمرار لمناقشات 
ظم اإليكولوجية وال إمكانية حدوث تغّيرات  النُّ النمو أهمية  النمو. ولكن، وكما يحاجج روكستروم وزمالؤه، ال تتناول حدود  قديمة حول حدود 
مفاجئة غير خطية في النظام األرضي1. وتركز انتقادات أخرى على صعوبات تحديد الحدود العالمية وعلى الديناميات غير الخطية لظواهر النظام 
األرضي، ال سيما وأن محّركات هذه الظواهر معقدة محلية ومتعددة األبعاد، مثل المياه العذبة وفقدان التنّوع البيولوجي وتغّير استخدام األراضي2.
وكذلك، ففي أوجٍه غير قابلة لالختزال من عدم اليقين البيوفيزيائي واالجتماعي، بشأن الحدود والعتبات العالمية، ما يثير الجدال حول ما إن كان 
بمستطاع أطر من هذا القبيل أن تحفز التحرك السياسي الفعال3. وكم من قائل إن التركيز على العتبات يمكن أن يؤدي إلى استسالم للقضاء والقدر، 
واحترازات ال داعي لها، ال بل إلى حوافز منحرفة يمكن أن تسهم في انتهاك تلك العتبات. وفي هذا السياق، تبّين المناقشات الدولية اإلعالمية 
والسياسية بشأن حدود الكوكب قبل وخالل مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في حزيران/يونيو 2012 )ريو +20(، بوضوح التفاعل بين عدم 

اليقين العلمي بشأن عمليات النظام األرضي واالختالفات في القيم، والنزاعات السياسية4.
وشهد العقد الماضي تسارعًا في التعرف على مختلف جوانب مجال التشغيل اآلمن هذا، بما في ذلك تطبيقاته في صنع السياسات واألعمال. 

ويتعلق بعض هذه التطورات العلمية بحدود واحدة )مثل المياه العذبة والتنّوع البيولوجي والمغذيات( وبالتفاعالت في ما بينها5.

مالحظات
Bass 2009 .2 .Rockström and others 2009b .1؛ Blomqvist and others 2013؛ Molden 2009؛ Biermann 2012 .3 .Rockström and others 2018؛ Biermann and Kim 2020؛ 
 Mace and others ؛Lade and others 2020 ؛Kahiluoto and others 2015 ؛Gerten and others 2013 .5 .Galaz 2014 .4 .Lewis 2012 ؛Galaz and others, 2012 ؛Galaz 2014

.Nash and others 2017 2014؛
.Galaz, Collste and Moore 2020 :المصدر
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الحيوي  المحيط  األرضي على دور  النظام  ويؤكد علم 
عن  الجيولوجيا  علماء  ويبحث  الكوكب،  وظائف  في 
المتخصصون  يقدم  ذاته،  الحين  وفي  الدور.  هذا  دالئل 
أفكارًا  ناحيتهم،  من  واالستدامة،  اإليكولوجيا  علوم  في 
البحث  خالل  من  وذلك  البشرية،  الضغوط  عن  إضافية 
تنّوع  على  طرأت  التي  األخرى  األساسية  التغّيرات  في 
الحيوي  المحيط  ويشكل  األرض.  كوكب  على  الحياة 
ثالثة وجديدة في تطور  األنثروبوسين مرحلة  في عصر 
امتدت  التي  األولى  المرحلة  وفي  األرض34.  على  الحياة 
من حوالي 3.5 مليار إلى 650 مليون سنة مضت، هيمنت 
كائنات ميكروبية بسيطة أحادية الخلية. أما في المرحلة 
الخاليا،  المتعددة  المعقدة  الحياة  أشكال  الثانية فظهرت 
وأصبحت واسعة االنتشار ومتنّوعة بعد االنفجار الكمبري 
يتمّيز  األنثروبوسين،  عصر  وفي  سنة.  مليون   540 منذ 
نطاق  خارج  تجعله  خصائص  بأربع  الحيوي  المحيط 

المألوف على هذا الكوكب:
أو 	  المتعمد  النقل  بفعل  والحيوانات  النباتات  تجانس 

العرضي لألنواع في جميع أنحاء العالم.
استهالك نوع واحد )البشر( لما نسبته 25-40 في المائة 	 

الكتلة  )أي  لألراضي  األولية  اإلنتاجية  صافي  من 
النباتات لجميع أشكال  التي تتيحها  األحيائية والطاقة 

الحياة على األرض(35.
تطور النباتات والحيوانات الموجه من البشر، وتهميش 	 

المواطن األحيائية الطبيعية، وهو أمر غير مسبوق على 
مدى 2.4 مليار سنة مضت36.

تفاعل 	  ظل  في  الجديدة  التكنولوجيات  تأثير  تزايد 
المحيط الحيوي مع المحيط التكنولوجي37.

يفوق  األنثروبوسين،  عصر  في  الحيوي  المحيط  في 
البشري  التي تربى لالستهالك  الماشية  البشر ومعهم  عدد 
)باستثناء األسماك(، وتحتل  الفقاريات مجتمعة  عدد كل 
كتلة البشر في الترتيب من حيث الحجم مركزًا أعلى من 
للدواجن  األحيائية  الكتلة  وتبلغ  البرية،  الثدييات  جميع 
ثالثة  حوالي  الدجاج(  عليها  يهيمن  )التي  المستأنسة 
وتشير  البرية38.  الطيور  لجميع  األحيائية  الكتلة  أضعاف 
بمئات،  أكبر  بمعدالت  لألنواع  انقراض  إلى   التقديرات 
أو حتى آالف، المرات من المعدالت األساسية التاريخية، 
أي المعدالت المتوقعة بدون تدخل بشري )الشكل 3-2(39. 
الجماعي  االنقراض  اليوم  نشهد  إننا  البعض  ويقول 
450 مليون  األرض40. فخالل  تاريخ كوكب  السادس في 
 سنة مضت، حصلت خمس حاالت انقراض جماعي، محت 
واستغرقت  األنواع.  جميع  من  المائة  في   95-70 
إلى مستوى  وتعود  تتعافى  السنين حتى  ماليين  الحياة 
حاالت  جميع  نتجت  وقد  االنقراض.  حدث  قبل  التنّوع 
لكن  طبيعية،  أسباب  عن  الخمس  الجماعي  االنقراض 
االنقراض  يسببون  لربما  الذين  هم  البشر  أن  حقيقة 
ومع  عميقة.  أخالقية  أسئلة  يطرح  السادس  الجماعي 
الطبيعة  قدرة  تتآكل  الدائم،  فقدانها  أي  األنواع،  اختفاء 

على تقديم بعض مساهماتها التي نعتمد عليها41.
وقد تحّول ما يصل إلى ثالثة أرباع المحيط الحيوي إلى 
مواطن أحيائية من صنع اإلنسان42. وتطورت المجتمعات 

 الشكل 2-3 التقديرات تشير إلى انقراض لألنواع بمعدالت أكبر بمئات، أو حتى آالف، المرات من المعدالت 
األساسية التاريخية

.Ceballos and others 2015 م المعدالت لكافة أنواع الزواحف واألسماك. يمكن االطالع أيضًا على مالحظة: االنقراض منذ عام 1500 لمجموعات الفقاريات. لم تقيَّ
.Díaz and others 2019b :المصدر
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أنحاء  جميع  في  الحاضر  شكلها  البيئة  لتعطي  البشرية 
وتعيد  المناخ.  تأثير  يحاكي  تأثير  مع  وترافقت  الكوكب، 
المحيط  في  التطور  مسارات  توجيه  المجتمعات  هذه 
الحيوي، مسارات ستتكشف وستترك إرثًا، على مدى مئات 

الماليين من السنين43.

موضع البشر من عصر البشر: األنثروبوسين

األدلة  تراكم  أكثر من  ينطوي على  األنثروبوسين  أن  بيد 
النشاط  يخلفها  التي  المسبوقة  غير  اآلثار  على  المادية 
البشري على كوكب األرض، فهذه األدلة حاسمة وال تترك 
حجم  بأي  نعي  أن  بمكان  األهمية  ومن  للجدال.  مجااًل 
تقاربًا  يمّثل  فاألنثروبوسين  كوكبنا.  البشر  يغّير  وسرعة 
غير مسبوق بين نطاقين زمنيين: نطاق زمن حياة البشر 
ونطاق زمن العمليات التاريخية والتطورية والجيولوجية 
أيضًا،  األنثروبوسين،  2-2(44. واستحال مفهوم  )اإلضاءة 
نقطة نقاش محورية حول كيف تطورت المجتمعات في 
تفاعلها مع الطبيعة، وكيف رسم هذا التطور ما نحن عليه 

اليوم، وكيف يمكن أن يستنير به تصورنا للمستقبل45.
اإلضافي  البعد  هذا  ُيعتبر  المادية،  األدلة  جانب  وإلى 
للتنمية  جديدة  رواية  لتأطير  ضروريًا  لألنثروبوسين 
البشرية. فهو يضع تفاعالت البشر مع الطبيعة في سياقات 
تاريخية واجتماعية واقتصادية تستنير بأفكار من العلوم 
الطبيعية46. وينعكس ذلك في مجاالت جديدة مثل أدبيات 

اقتصاد المناخ47 وعودة االهتمام بالتاريخ البيئي48.
ويضع التحليل التاريخي اللحظة الحالية لألنثروبوسين 
أثرت  كم  أيضًا  يظهر  ولكنه  الصحيح49،  منظورها  في 
البشري. فعلى  التاريخ  الطبيعي على  العالم  الحوادث في 
األشياء  أن  “فكرة  سيسا،  كريستينا  المؤرخة  تعبير   حد 
البشرية  غير  الكيانات  من  وغيرها   والحيوانات 
الشمسي( ترسم  البلوط واإلشعاع  البراكين وأشجار  )مثل 
الوالية  من  بنوع  تتمتع  وأنها  البشرية،  الشؤون  تطور 
بعض  في  النظر  إعادة  على  العلماء  أجبرت  التاريخية، 
افتراضاتهم األساسية حول الحكومة والسلطة والثقافة”50.

“ تطورت المجتمعات البشرية لتعطي البيئة 
شكلها الحاضر في جميع أنحاء الكوكب، 

وترافقت مع تأثير يحاكي تأثير المناخ. وتعيد 
هذه المجتمعات توجيه مسارات التطور في 

المحيط الحيوي، مسارات ستتكشف وستترك 
إرثًا، على مدى مئات الماليين من السنين.

لكن التفاعل بين البشر والطبيعة تغّير مع مرور الوقت، 
الكبرى  االنتقالية  الفترات  بعض  خالل  هائلة  وبطرق 

)الفصل 1(. إذًا، قد يسير التفاعل في االتجاه اآلخر أيضًا. 
المحيط  على  البشري  النشاط  تأثير  وصف  يوحي  وقد 
البرية  لألراضي  النطاق  الواسع  التحويل  بأن  الحيوي 
أحدث  لكن  العهد،  حديث  البشري  االستخدام  وجهة  إلى 
برحت  ما  لعملية  استمرار  هي  األرض  في  التحّوالت 
تتكشف مع مرور الوقت51. فعلى سبيل المثال، تشير األدلة 
المحيط  البشري على  األثر  أنه يمكن وصف  إلى  الحديثة 
يترافق  لألراضي  الكثافة  متزايد  استخدام  بأنه  الحيوي 
توسعًا  األثر  ذلك  فليس  بالفعل،  ملحوظة  بشرية  آثار  مع 
جغرافيًا للمواطن األحيائية من صنع اإلنسان في األراضي 
البرية غير المأهولة52. وقد أدت هذه األدلة، على الرغم من 
هذه  بأن  فرضية  إلى  خالف53،  موضع  يزال  ال  بعضها  أن 
التغّيرات المبكرة في استخدام األراضي، التي بدأت على 
نطاقات صغيرة منذ آالف السنين ولكنها تتكشف مع مرور 
كبيرة  بتغّيرات  تسببت  قد  العالمي،  النطاق  على  الوقت 
بما  الحرارة  درجات  وفي  الدفيئة  غازات  انبعاثات  في 
وأعلى  بل  الصناعية،  األوقات  في  المسجلة  تلك  يضاهي 
منها54. ولذا، خلص أصحاب هذا المنظور إلى أنه ال ينبغي 
استخدام مصطلح األنثروبوسين إال على نحو غير رسمي.

النظر  عدم  لضمان  أيضًا  مهم  التاريخي  المنظور  وهذا 
إلى تأثير البشر على الطبيعة على أنه سبب مباشر للحداثة 
أو التصنيع أو الرأسمالية، بل هو أعمق جذورًا في تطورنا 
العمليات  أسهمت  وقد  الطبيعي.  العالم  مع  وتفاعلنا 
اإلنتاجية  تعزيز  في  واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية 
لتلبية  اإليكولوجية  ظم  النُّ تحويل  خالل  من  البيئية 
االحتياجات البشرية55. ومع أن هذه التحّوالت غير مسبوقة 
في حجمها وطالت الكوكب بأسره، تبقى اآلليات االجتماعية 

واالقتصادية الكامنة وراءها على قدر من األهمية56.
والتبادل  التخصص  شأن  من  كان  المثال،  سبيل  فعلى 
البشرية،  تاريخ  في  بجذورهما  الضاربين   االقتصاديين، 
أن أتاحا إمكانية تلبية معظم احتياجات الكفاف من خالل 
ظم اإليكولوجية، في  قدر قليل من التفاعل المباشر مع النُّ
عمليات تطورت لتتخذ شكل سالسل اإلمداد العالمية التي 
نعرفها اليوم. ورغم ما ينطوي عليه هذا التطور من تبعات 
الطبيعية وانتهاكات  للموارد  المفرط  من حيث االستغالل 
حقوق اإلنسان )الفصل 3(، ال بد من التشديد على الطبيعة 
هذا  وراء  الكامنة  للعمليات  واالقتصادية  االجتماعية 
التطور. وليس في النظر إلى المفاهيم الرومانسية الداعية 
اعتبار  في  وال  الطبيعة،  مع  سابق  توازن  إلى  العودة  إلى 
تفعل  كما  ثابتة،  بيئية  على حدود  يعتمد  البشر  تطور  أن 
اإليكولوجيا مع أنواع أحيائية أخرى، ما يأخذ في الحسبان 
حقيقة أن العمليات االجتماعية والثقافية هي التي تحدد 

الضغوط البشرية على البيئة57.
لذا، يحاجج كثيرون بأنه، وبداًل من اعتبار األنثروبوسين 
إليه  النظر  األفضل  من  بدقة،  مؤرخة  جيولوجية  حقبة 
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للهولوسين،  منقطع  غير  كامتداد  أو  مستمرة،  كعملية   إما 
للعالقة  )والمستمر(  الطويل  االنتقال  فهم  أجل  من  وذلك 
الثقافية والسياسية واالقتصادية من  ظم  النُّ الجدلية بين 
آخرون  ويرفض  أخرى58.  من جهة  الطبيعي  والعالم  جهة 
البشرية  التي تجمع  الرواية  أساسها، منتقدين  الفكرة من 
كلها في سلة واحدة من غير أن تأخذ في الحسبان أوجه 
عدم المساواة القائمة واالختالالت التاريخية في موازين 
يجمع  خيطًا  لكن  للموارد59.  المفرط  واالستغالل  النفوذ، 
األنثروبوسين،  مفهوم  أن  مفاده  النقدية،  اآلراء  بين هذه 
الكوكب،  حدود  مثل  العلم  على  القائمة  الصيغ  سيما   ال 
ال يصيب صميم المشكلة التي ُينظر إليها على أنها أنماط 
األمد من  تاريخي طويل  إرث  إلى جانب  رأسمالية  إنتاج 
أن  يوثق  باربييه  إدوارد  أن  من  الرغم  على  االستعمار60، 
مركزيًا  والمجمعة  المخططة  لالقتصادات  البيئي   السجل 

لم يكن أفضل منه لدى االقتصادات الرأسمالية61.
وبعض هذه االختالفات في المنظور يعكس االختالفات 
جهة،  من  اإلنسانية  والعلوم  االجتماعية  العلوم  بين 
اإلنسانية   فالعلوم  أخرى62.  جهة  من  الطبيعية  والعلوم 

ترى أن المجتمع واالقتصاد نظامان معقدان، وأن الطبيعة 
يمكن  كيانًا  أو  األحوال خلفية سياقية  أحسن  في  تشكل 
فصله تحليليًا عن المجتمعات، حتى لو جمع بين الطبيعة 
والمجتمعات رابط مادي )اإلطار 2-2(. أما العلوم الطبيعية 
ظم الطبيعية  فمنظورها على طرف النقيض، إذ تعتبر أن النُّ
مترابطة ومعقدة، وأن والية البشر على حياتهم موصوفة 
من حيثيات كلية مفادها أنها تتسبب بآثار أو اضطرابات 
األنثروبوسين  تصور  آخرون  ويعارض  الجميع63.  تعم 
كعملية ألنهم يرون أن قوة المفهوم تكمن في داللته على 
معاصرة  حالة  إلى  يشير  ما  وهذا  الماضي،  مع  القطيعة 
جذرية  تغييرات  إلى  عاجل  بشكل  تحتاج  العالم   في 

وإال فستواجه الطبيعة نتائج كارثية ال تحمد عقباها64.
األنثروبوسين  أن  سبق؟  مما  المستفادة  الخالصة  فما 
هو  األنثروبوسين  “إن  أواًل،  ناحيتين.  من  جديد  مفهوم 
مصطلح يوجز المفهوم القائل بأن النشاط البشري الحديث 
القرارات  وبالتالي أضحت  الكوكب،  بعمليات  مقارنة  كبير 
البشرية االجتماعية واالقتصادية والسياسية متداخلة في 
شبكة من االرتدادات على صعيد الكوكب. وهذا التشابك 

ظم االجتماعية والطبيعية  اإلطار 2-2 التعقيد في النُّ

لطالما كان العالم معقدًا، لكن ما تراكم لدينا من معارف وأدوات وأفكار بشأنه خالل العقود األخيرة تطور ليصل بنا إلى إقرار 
واضح بهذا التعقيد. ففي العلوم الطبيعية، كما في العلوم االجتماعية في اآلونة األخيرة، أدرك البشر أن األنماط التي تبدو 
عشوائية من الخارج قد تنطوي على بنية معقدة تؤدي إلى تحّوالت مفاجئة وغير متوقعة، وإلى سالسل تعاقبية من التغّيرات 

ال يمكن التعرف إليها بسهولة أو التنبؤ بها بشكل كامل، ما يشكل تحديات من حيث الحوكمة1.
ولكن  بينها،  ما  تتفاعل في  متعددة  فردية  عناصر  من  “تتألف  أنها  على  )التكّيفية(  المعقدة  ظم  النُّ تعريفات  أحد  وينص 
ال يمكن التنبؤ بخصائصها أو سلوكها مجتمعة باالستناد إلى العناصر نفسها”2. وغالبًا ما تؤدي التفاعالت بين هذه العناصر 
)المسماة أيضًا العوامل(، إن كانت من البشر أو الحيوانات أو البلدان أو الجزيئات، إلى نتائج ال يمكن التنبؤ بها بشكل مباشر من 

نوايا أو أفعال أي عامل بمفرده. وُتعرف هذه النتائج باسم الخصائص الناشئة للنظام المعقد.
التي  الظواهر  ليصف  “الناشئ”  لويس مصطلح  إتش  البريطاني جي  والفيلسوف  النفس  عالم  ابتكر   ،1875 عام   وفي 
ال يمكن وصفها أو التنبؤ بها من خالل دراسة مكوناتها األساسية. بمعنى آخر، النمط الكلي هو أكثر من مجموع أجزائه3. 
وانطالقًا من هذا المنظور للعالم، يمكن أن تظهر األنماط المرتبة والمنظمة من غير أي تصميم واٍع أو أي مصمم محدد4.
أما العلوم االجتماعية، ال سيما االقتصاد، فلم تنظر إلى العالم دائمًا من منظور التعقيد، وغالبًا ما فضلت نماذج تبدأ من 
الرأس إلى القاعدة وتقوم على التوازن، بداًل من النماذج من القاعدة إلى الرأس التي تقوم على العوامل والمستخدمة في 
البحوث حول التعقيد5. وقد أشير إلى هذه الفجوة التحليلية في أعقاب األزمة المالية العالمية، حيث كان علماء االقتصاد 

وصانعو السياسات يستندون في نماذجهم إلى االتجاهات السابقة، على افتراض أن االقتصاد يتطور بطريقة خطية6.
ولكن، في الواقع، حتى نماذج علم األرض، التي تتضمن الديناميات البيئية بطريقة معقدة، غالبًا ما تصور العالم االجتماعي 
العديد من  استبعاد  ذلك  نتج عن  الكلي7. وقد  لالقتصاد  األمثل  االستخدام  لتحقيق  بسيطة  )البشري( كعملية  واالقتصادي 
ظم البشرية واإليكولوجية، والشبكات االقتصادية واالجتماعية،  السمات الهامة للتعقيد، مثل التفاعالت واالرتدادات بين النُّ

وحتى والية البشر8.
النماذج  في  المعتمدة  نفسها  هي  النماذج  هذه  إليها  تستند  التي  السائدة  االجتماعية  الرواية  أن  إلى  جزئيًا  هذا  ومرد 
الشبكات،  من  العديد  خالل  من  يترابط  البشري  المجتمع  أن  الواقع  لكن  سبق.  ما  في  ُوصفت  التي  القياسية   االقتصادية 
التجارة والمعلومات فحسب بل أيضًا السياسة والبنى األساسية. ويسبب السلوك البشري الذي تحدد شكله األعراف  ليس 

والقيم، تغّيرات في أداء النظام األرضي، الذي يترك آثارًا ارتدادية على األعراف والقيم والسلوكيات اإلنسانية.
)يتبع( 
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العالمي الذي يعم الكوكب بأسره هو أمر جديد في تاريخ 
هو  األنثروبوسين  إن  ثانيًا،  األرض”65.  وتاريخ  البشرية 
محفز للتفكير المنهجي بشأن الترابط بين البشر والطبيعة، 
بميادين  يسترشد  وهو  األرضي.  النظام  ذلك  في  بما 
للتقدم،  والمبسطة  الخطية  الروايات  تتجاوز  متنّوعة 
على  اليوم  تواجهنا  التي  الخيارات  تأطير  إلى  ويدعو 
بين كارثة وشيكة وفصل سهل  أكثر من مجرد خيار  أنها 

للنشاط االقتصادي عن الضغوط على الكوكب.

“ إن األنثروبوسين هو محفز للتفكير 
المنهجي بشأن الترابط بين البشر والطبيعة، 

بما في ذلك النظام األرضي.

والطبيعة  البشر  بين  للعالقة  الفهم  هذا  عن  وتترتب 
 آثار مختلفة، منها ما حدث في اآلونة األخيرة من إعادة 

اإليكولوجية،  ظم  للنُّ المفاهيمي  النهج  في   النظر 
االعتراف  إلى  خدمات66  مقدمة  من  تأطيرها  وتغيير 
وعملية  للبشر67.  الطبيعة  توفرها  التي   بالمساهمات 
إعادة التأطير هذه تقدم العوامل المحركة البشرية المنشأ 
المؤسسات  في  متجذرة  أنها  على  الطبيعة  في  للتغّيرات 
للحفاظ  الجوهرية  بالقيمة  فتعترف  الحوكمة،   وُنظم 

على الطبيعة.
عصر  من  البشر  “موضع  في  الفصل  هذا  بقية  وتتعمق 
الطريقة  على  الضوء  فتسلط  األنثروبوسين”،  أو  البشر، 
التي يؤثر بها التغّير الخطير في الكوكب على الواقع الذي 
الفئات  مختلف  تتأثر  كيف  فيها  وسيتبّين  البشر.  يعيشه 
االجتماعية والمناطق الجغرافية اليوم بهذا التغّير، وكيف 
من الُمرجح أن تتأثر به في المستقبل. وستبرز بعض هذه 
االختالفات بين البلدان، لكن معظمها يقوم بين مجموعات 
على  معظمها  يظهر  كذلك،  وطنية.  حدود  بينها  تفصل  ال 

ظم االجتماعية والطبيعية )تابع(   اإلطار 2-2 التعقيد في النُّ

وإذا درسنا العالم الطبيعي منفصاًل عن العالم البشري، متجاهلين الحلقات داخلهما وفي ما بينهما، سنخاطر بعدم التنبه 
تجاوز  البشر والطبيعة هي  بين  التفاعل  لهذا  الطرق إلثراء فهمنا  المهمة. وإحدى  التحّول  نقاط  الناشئة مثل  الظواهر  إلى 
افتراض أن والية البشر على حياتهم ال تهتم إال باالستخدام األمثل للتكاليف. فاألهداف والنتائج المرجوة تختلف بين األشخاص 
النزاع. وامتالك األموال الطائلة ال يجعلك )أو يجعل جيرانك( بالضرورة  والمجموعات، وغالبًا ما تؤدي هذه االختالفات إلى 
أفضل حااًل. فقد اكتشفت دراسة حديثة أن جيران الفائزين باليانصيب كانوا أكثر عرضة لإلفالس، ويرجع ذلك خصوصًا إلى أن 

الجيران يحاولون محاكاة نمط الحياة الفخم الذي يعيشه الفائز ويتمادون في ذلك9.
البيئية.  والديناميات  البشري  السلوك  بين  تربط  التي  والبيئية  االجتماعية  ظم  النُّ دراسة  أهمية خاصة في  النماذج  ولهذه 
وقد طّبقت إحدى الدراسات طريقة رسم الخرائط المعرفية التقريبية ووضع النماذج القائمة على العوامل لمحاكاة خيارات 
السياسة البديلة في مجتمع زراعي يعاني ُندرة في المياه10. وتناولت دراسة أخرى العوامل التي تؤثر على سلوك األشخاص 
السياسات،  للتدخالت في مجال  تحلياًل  العوامل  القائم على  النموذج  فأجرى  الكهربائية.  بطاريات سياراتهم  يشحنون  الذين 
بما في ذلك الشحن اآللي الذكي، والحوافز المالية، والحمالت اإلعالمية. وتضمن النموذج أيضًا نظرة عميقة إلى الدوافع 
النفسية للسلوك الصديق للبيئة11. وفي بعض األحيان، تقترن النماذج القائمة على العوامل بتحليل الشبكات االجتماعية، كما 
هي الحال مثاًل في دراسة حديثة عن مشاركة المعلومات بين حراس المحميات الذين يقومون بدوريات في مناطق الصيد12.
الشبكات  في  ويتعمق  االجتماعية،  الناحية  من  تمّيزًا  أكثر  يكون  البشر  لوالية  تمثياًل  المسار  هذا  في  التقدم  ويتطلب 
االجتماعية واالجتماعية االقتصادية، ويراعي تعقيد ديناميات التطور المشترك13. ويمكن أن تشتمل النماذج على ظواهر مثل 

الفصل والتعلم االجتماعي وتغّير القيمة وديناميات المجموعات14.

مالحظات
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جهة ومع البيئة من جهة أخرى )مثل العشب الذي تأكله األغنام؛ Wilensky and Reisman 2006(. فالنتيجة المستدامة ال تعتمد على األغنام أو الذئاب 
إذا تكاثرت  الجوع. وبالمثل،  الذئاب قوية جدًا وأكلت كل األغنام، فسوف تموت من  إذا كانت  بينها. كيف ذلك؟  التفاعالت في ما  أيضًا على  بل  فحسب 
واألرانب  )المفترسة(  األوشاق  حالة  نمط مماثل في  لوحظ  وتموت. وقد  التجدد(  له فرصة  تتاح  أن  )قبل  العشب  تأكل كل  بسرعة كبيرة، فسوف  األغنام 
البرية )الفريسة( في أالسكا )الواليات المتحدة األمريكية( وكندا، حيث ترتفع أعداد األوشاق وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض أعداد األرانب )مع فارق زمني 
يتراوح بين سنة وسنتين؛ Arthur 1999 .5 .)US Department of the Interior 2017؛ Farmer and Foley 2009 .6 .Crépin and Folke 2015. 7. هذا أمر 
 Agarwal, Mikhed and Scholnick .9 .Donges and others 2017b .8 .)Clark and Harley 2020( يسعى علم االستدامة إلى النظر فيه بشكل أكثر منهجية
Donges and others 2017a .13 .Dobson and others 2019 .12 .Van Der Kam and others 2019 .11 .Mehryar and others 2020 .10 .2016؛ 
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عدم  أوجه  تضاعف  متعددة  خصائص  بين  تقاطع  شكل 
المساواة والتفاوتات في التمكين.

التنمية البشرية ومخاطر عصر األنثروبوسين

ينطوي عصر األنثروبوسين على عدم يقين هائل بالنسبة 
إلى البشر والمجتمعات. وتوفر أوجه التشابه مع السجالت 
السابقة بعض المعلومات حول ما ينتظرنا في المستقبل68، 
ولكن، بخالف الفترات الجيولوجية األخرى، سيبقى العامل 

البشري الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة حاسمًا.
مختلفة  هي  بل  فحسب،  أعظم  المخاطر  ليست  إذًا، 
البشر،  يواجهها  التي  المخاطر  فكرة  تغّيرت  لقد   أيضًا. 
بين  جديدًا  معقدًا  ترابطًا  تعكس  المخاطر  هذه  أن  بما 
التغّيرات على الكوكب واالختالالت في المجتمع. واقترح 
فيها  ليشملوا  األنثروبوسين  خطر  فكرة  العلماء  بعض 
للمخاطر  جديد  أساس  خط  الجديدة69:  الماثلة  العوامل 
أكثر  تعرض  وأنماط  المحتملة(،  األحداث  من  )مجموعة 
المجتمع  ُنظم  تأثيرات  بين  الترابط  عن  ناتجة  تعقيدًا 
عن  )االقتران  األرض  من  مختلفة  مواقع  في  والكوكب 
للتنبؤ  6(، وطرق جديدة  الفصل  بعد؛ يمكن االطالع على 

والتصور، مع معرفة محدودة عن األحداث واحتماالتها.
 ولكن، في خضم عدم اليقين هذا، يمكن التماس بعض 
االتجاهات الجديدة. أواًل، بدأ عصر األنثروبوسين يترك آثارًا 
إنمائية عميقة، ويسبب اضطرابات في المجتمعات بوجه 
أن  المتوقع  من  ثانيًا،  إنمائية.  بانتكاسات  ويهدد  عام، 
من  المتبقية  الفترة  خالل  حدة  االتجاهات  هذه  تزداد 
القرن، حتى في ظل التخفيف المعتدل إلى المرتفع آلثار 
تغّير المناخ. ومن المتوقع أن تدفع البلدان النامية الجزء 
التي  الديناميات  يفاقم  ما  البشرية،  التكاليف  من  األكبر 

تؤدي أصاًل إلى زعزعة االستقرار، كما يوضح الفصل 3.

تغّير غير مسبوق في الكوكب، صدمات 
غير مسبوقة على التنمية البشرية

الصدمات الناجمة عن االضطرابات في ُنظم الحياة وتغّير 
بّينت  وقد  المجتمعات.  وتغّير  البشر  على  تؤثر   المناخ 
جائحة كوفيد-19 كيف أن آثار الصدمات الواسعة النطاق 
األنشطة  ضغط  تحت  اإليكولوجية  ظم  النُّ في  تظهر 
المكونات  على  تؤثر  الصدمات  فهذه  االجتماعية70. 
حجمه  في  مسبوق  غير  تأثيرًا  البشرية  للتنمية  الرئيسية 
اآلني  التأثير  محاكاة  وتشير  العالمي.  وانتشاره  وتزامنه 
في  التي جرى حسابها  اإلمكانات  أن جميع  إلى  للجائحة 
 2020 عام  خالل  بشدة  تأثرت  قد  البشرية  التنمية  دليل 

)الشكل 4-2(71.

قبل  تزايد، حتى  في  كانت  المنهجية  المخاطر  أن  غير 
ظهور جائحة كوفيد-19، وغالبًا ما حجبها متوسط التقدم 
في التنمية االقتصادية والحد من الفقر. وتتوفر مؤشرات 

على ذلك على عدة جبهات72.

تغّير المناخ يضعف التقدم االقتصادي 
ويزيد من أوجه عدم المساواة

أصاًل  تأثرت  قد  االقتصادية  التنمية  أن  على  أدلة  ثمة 
البلدان،  معظم  ففي  المناخ.  تغّير  بفعل  منهجي  وبشكل 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  اليوم  أضحى 
تغّير  دون  من  االفتراضي  الواقع  في  عليه  هو  مما  أدنى 
المناخ، ال سيما في بلدان الدخل المنخفض، حيث يقدر أن 
يكون أدنى بنسبة 17 إلى 31 في المائة. وبشكل عام، تشير 
ارتفع  البلدان  بين  الدخل  التفاوت في  أن  إلى  التقديرات 

بنسبة 25 في المائة بسبب تغّير المناخ73.

تزايد الجوع

 بعد عقدين من التقدم، أضحى عدد األشخاص المتضررين 
تزايد  في  التغذية(  نقص  من  يعانون  )من  الجوع   من 
شخص  مليون   628 بلغ  متدنيًا  رقمًا  سجل  أن   بعد 
مليون   688 العدد  بلغ   ،2019 عام  ففي   .2014 عام   في 
خمس  خالل  شخص  مليون   60 قدرها  بزيادة  شخص، 
 سنوات فقط. أما التقديرات لعام 2020 )مع أخذ أثر جائحة 
مليون   780 بين  فتتراوح  الحسبان(  في   كوفيد-19 
 و829 مليون )الشكل 2-5(. وبحلول عام 2030، قد يعاني 
900 مليون شخص من نقص التغذية. ويطال هذا االتجاه 
 نسبة كبيرة من سكان العالم: ففي عام 2019، كان مليارا 
معتدل  بشكل  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  شخص 
مقارنًة  شخص  مليون   367 بنحو  أكثر  أي  حاد،   أو 

مع عام 2014.
وترجع نقطة االنعطاف في مسار التقدم في مجال األمن 
أو  إلى عوامل متعددة: أوضاع اقتصادية راكدة  الغذائي 
العالمية،  القيمة  سالسل  في  ضعيفة  ومراكز  متدهورة، 
والموارد.  واألصول  الدخل  توزيع  في  كبير   وتفاوت 
المحرك  هي  المنشأ  البشرية  الصدمات  أن  يبدو  ولكن، 
الجوية  الظواهر  وتيرة  تزايد  “يشكل  حداثة:  األكثر 
من  بها  يرتبط  وما  المتغّيرة،  البيئية  والظروف  الشديدة، 
الخمس  السنوات  مدى  على  واألمراض  لآلفات  انتشار 
والجوع  الفقر  حلقات  في  تسهم  عوامل  الماضية،  عشرة 
الهشة  للمؤسسات  نتيجة  تتفاقم  المفرغة، ال سيما عندما 

والنزاع والعنف ونزوح السكان الواسع النطاق”74.
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تزايد آثار المخاطر الطبيعية

خالل فترة االستقرار النسبي في عصر الهولوسين، تعلم البشر 
أن يفهموا قوى الطبيعة. ويرتكز التقدم في التنمية، إلى حد 
ما، على الفصل بين التنمية والصدمات الناجمة عن الطبيعة، 
وهذا ما ينعكس في تراجع عدد األشخاص الذين عانوا من 

الكوارث الطبيعية خالل القرن العشرين. وقد سمحت هذه 
المنعة إزاء المخاطر الطبيعية غير المؤكدة ولكن المتكررة 
بالحد من أوجه عدم المساواة في تعرض التنمية البشرية 

للضرر75. لكن هذا يتغّير في عصر األنثروبوسين.
المخاطر  آثار  أن  إلى  األخيرة  العلمية  التقارير  وتشير 
الطبيعية تتزايد منذ مطلع األلفية76. كذلك، تشير األضرار 

الشكل 2-5 الجوع في تزايد

.UNDESA 2015 ؛FAO 2020b باستخدام بيانات للفترة 1991-2001 من ،FAO and others 2020 المصدر: مقتبس من
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ذلك  في  )بما  المتضررين  األشخاص  وعدد   المسجلة 
انعطاف  نقطة  إلى  والمشردين(  والجرحى   الوفيات 
المتقدمة عبء معظم  البلدان  تحملت  2-6(. وقد   )الشكل 
التكاليف االقتصادية المتزايدة )مع زيادة في الربع األعلى 
من األضرار تعكس مخاطر جديدة ومكلفة على نحو غير 
عادي(، لكن معظم الزيادة في التكاليف البشرية )األشخاص 

المتضررين( وقعت على عاتق البلدان النامية.

اآلثار المتنامية والتراجعية والتي ال عودة عنها

من المتوقع أن تكون آثار تغّير المناخ في التنمية البشرية 
أكبر.  عبئًا  النامية  البلدان  منها  تتحمل  متجانسة،  غير 
وتقاس هذه اآلثار على أنها أيام درجات الحرارة الشديدة 
أو  مئوية  درجة  صفر  عن  الحرارة  درجة  فيها  تقل  التي 

تزيد على 35 درجة مئوية.
بحلول  المتوقع  من  التخفيف،  بدون  سيناريو  وفي 
الحرارة  درجات  أيام  عدد  يتزايد  أن   2100  عام 
التنمية  بلدان  في  يوم   100 بمقدار  السنة  في  الشديدة 
التنمية  بلدان  في  يومًا  و66  المنخفضة،  البشرية 
البشرية  التنمية  بلدان  المتوسطة، و37 يومًا في   البشرية 
المرتفعة )القيم الوسيطة(. أما في بلدان التنمية البشرية 
العدد بمقدار 16 يومًا،  المرتفعة جدًا فيتوقع أن ينخفض 

 نتيجة انخفاض في عدد أيام البرد الشديد أكبر من الزيادة 
سيناريو  وفق  حتى   .)7-2 )الشكل  الشديد  الحر  أيام  في 
باريس،  اتفاق  الذي قد يكون متسقًا مع أهداف  التخفيف 
من المتوقع أن يتزايد عدد أيام درجات الحرارة الشديدة 
 :2100 عام  بحلول  كبيرًا  تزايدًا  النامية  البلدان   في 
المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان  في  يومًا   49  بمقدار 

و21 يومًا في بلدان التنمية البشرية المتوسطة77.
ومن المتوقع أن تكون اآلثار على معدل الوفيات تنازلية، 
وتدني  لها،  أكبر  بدرجة  الفقيرة  البلدان  تعرض  إلى  نظرًا 
إمكاناتها للتكّيف معها. في الواقع، من المتوقع في البلدان 
معظم  عبء  االقتصادي  المجال  يتحمل  أن  المتقدمة 
المناخ،  تغّير  عن  والناجمة  بالصحة  المتصلة  التكاليف 
درجات  ارتفاع  مع  للتأقلم  التكّيف  على  اإلنفاق   بمعنى 
عام  بحلول  الوفيات  عدد  انخفاض  توقع  مع  الحرارة، 
2100. أما في بلدان الدخل المنخفض، فقد يكون العبء 
االقتصادي للتكّيف أقل وطأة بكثير، ولكن من الُمرجح أن 
للغاية،  مرتفعة  األرواح  البشرية في خسارة  الكلفة  تكون 

مقارنة باألسباب الرئيسية للوفاة في الوقت الحاضر78.
البحر  سطح  مستويات  ترتفع  أن  المتوقع  من  كذلك، 
المناخ  تغّير  تسبب  فقد  المقبلة.  العقود  في  كبيرًا  ارتفاعًا 
القرن  في  سنتيمترًا  و16   11 بين  تراوح  بارتفاع  أصاًل 
العشرين79. أما بالنسبة إلى القرن الحادي والعشرين فالزيادة 
سنتيمتر80.   100-50 حدود  في  تقع  بكثير،  أكبر   المقدرة 

الشكل 2-6 آثار المخاطر الطبيعية تبدو في تزايد

مالحظة: المخاطر الطبيعية باستثناء الحوادث الجيوفيزيائية والتي تقع خارج كوكب األرض. كل إطار يرسم الـ 50 في المائة الوسطى من التوزيع؛ والخط في الوسط 
هو الوسيط. خارج اإلطار، تمثل الخطوط المتطرفة الحد األدنى التقريبي والحد األقصى التقريبي للتوزيع. ال تظهر القيم الناشزة.

 ،http://www.emdat.be( الكوارث  عن  الناجمة  األوبئة  أبحاث  لمركز  الطارئة  األحداث  بيانات  قاعدة  من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب   المصدر: 
اطلع عليها في 11 تشرين األول/أكتوبر 2020(.

األشخاص المتضررون )باآلالف(األضرار الحقيقية )بماليين دوالرات 2019(
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ولكن، يمكن أن تصل إلى مترين في بعض السيناريوهات 
تشهد  والتي  تخفيف  عامل  فيها  ليس  التي  )المتطرفة( 
أنتاركتيكا.  في  الجليدي  للغطاء  مبكرًا  استقرار  عدم 
ساحلية  مناطق  في  شخص  مليار  من  أكثر  ويعيش 
الساحل  طول  على  متالصقة  مناطق  وهي  منخفضة، 
أمتار.   10 عن  يقل  البحر  سطح  عن  ارتفاع  على   تقع 
ويعيش أكثر من ثالثة أرباع هؤالء األشخاص في مناطق 
أمتار81.   5 عن  يقل  البحر  سطح  عن  ارتفاع  على  تقع 
البحر  سطح  مستوى  متوسط  الرتفاع  ليس  عرضة  وهم 
 فحسب بل أيضًا للتقلبات الناجمة عن العواصف وموجات 

المد العالية.

 “ حتى وفق سيناريو التخفيف الذي 
 قد يكون متسقًا مع أهداف اتفاق باريس، 

من المتوقع أن يتزايد عدد أيام درجات 
النامية  البلدان  الحرارة الشديدة في 

تزايدًا كبيرًا بحلول عام 2100.

في  دائم  الرتفاع  المعرضين  األشخاص  عدد  أن  ويقدر 
نسمة  ماليين   110 من  سيتزايد  البحر  سطح  مستويات 
اليوم إلى أكثر من 200 مليون نسمة بحلول عام 2100 82. 
في  السكان  ُخمس  حوالي  الوسيطة  القيم  هذه  وتمثل 
التي  النماذج  في  االرتفاع  المنخفضة  الساحلية  المناطق 
أما في حالة  أنتاركتيكا.  تعتمد على ظروف مستقرة في 

بين  ما  فيضحي  أنتاركتيكا  في  الظروف  استقرار  عدم 
للمخاطر.  عرضة  المناطق  هذه  في  السكان  وثلث  ربع 
 وحتى سيناريوهات التخفيف المرتفع تتوقع زيادة كبيرة. 
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يزداد عدد األشخاص 
بمقدار  للمخاطر  المعرضة  األراضي  على   اإلضافيين 
المرتفع  التخفيف  سيناريو  في  شخص  مليون   80 
)مسار التركيز التمثيلي 2.6(، و90-140 مليون شخص في 
التمثيلي 4.5(،  التركيز  المعتدل )مسار  سيناريو التخفيف 
التخفيف  بدون  سيناريو  في  شخص  مليون  و230-120 

)مسار التركيز التمثيلي 8.5(83.
واآلثار تنازلية )الشكل 2-8(. ويعيش معظم األشخاص 
في  البحر  سطح  مستويات  ارتفاع  لمخاطر  المعرضين 
البلدان النامية، ال سيما في آسيا. فبلدان التنمية البشرية 
القيمة  حيث  من  االرتفاع  لهذا  تعرضًا  أقل  المنخفضة 
من  المتوسط،  في  بكثير،  أقصر  سواحلها  ألن  المطلقة 
أكثر  لكنها  ارتفاعًا،  األكثر  البشرية  التنمية  بلدان  سواحل 
تعرضًا من حيث كل كيلومتر من الخط الساحلي. وصحيح 
غير  التغّيرات،  مع  يتكّيفون  والمجتمعات  األشخاص  أن 
حيث  من  للغاية  مكلفًا  يكون  أن  أيضًا  يمكن  التكّيف  أن 
سببًا  بالفعل  البيئية  الصدمات  فتشكل  البشرية.  التنمية 
العالم )25 مليون شخص من  القسري في  للنزوح  رئيسيًا 
 .)3-2 اإلطار  فقط؛   2019 عام  في  داخليًا  النازحين  بين 
العالم  في  شخص  مليار  أن  إلى  التقديرات  بعض   وتشير 

قد يواجهون النزوح القسري بحلول عام 2050 84.

الشكل 2-7 بحلول عام 2100، ُيتوقع أن تشهد بلدان التنمية البشرية المنخفضة الزيادة األكبر في عدد أيام السنة ذات درجات 
الحرارة الشديدة

مالحظة: كل إطار يرسم الـ 50 في المائة الوسطى من التوزيع؛ والخط في الوسط هو الوسيط. خارج اإلطار، تمثل الخطوط المتطرفة الحد األدنى التقريبي والحد األقصى التقريبي 
للتوزيع. ال تظهر القيم الناشزة. ويقارن هذا الشكل عدد أيام درجات الحرارة الشديدة )أقل من صفر درجة مئوية أو أكثر من 35 درجة مئوية( بين عامي 1986 و2005 )القيمة الفعلية( 

وبين عامي 2080 و2099 )القيم الوسيطة المتوقعة(.
.Carleton and others 2020 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

تخفيف معتدل: مسار التركيز التمثيلي 4.5 دون تخفيف: مسار التركيز التمثيلي 8.5
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أوجه  إلى  لتضاف  تأتي  األنثروبوسين  عصر  فأحداث 
البشرية.  التنمية  في  القائمة  الهائلة  المساواة  عدم 
الوقت  في  البشر  رفاه  في  الطبيعة  مساهمات  وتتناقص 
حدها  الطبيعة  من  البشر  احتياجات  فيه  تبلغ  الذي 
شخص  مليارات   5 إلى  يصل  ما  فيواجه  األقصى. 
التلقيح  كفاية  وعدم  المياه  لتلّوث  أعلى  مستويات 
لتغّير  المستقبلية  السيناريوهات  ظل  في  التغذية   لتأمين 
أفريقيا وجنوب  األراضي، ال سيما في  المناخ واستخدام 
من  نطاق ضيق  إال في  البقاء  البشر  يستطيع  وال  آسيا85. 
السنوات  خالل  المتوقع  من  ولكن،  الحرارة86.  درجات 

ذلك  عن  الحرارة  درجات  تخرج  أن  المقبلة  الخمسين 
النطاق بمقدار أكبر مما حدث على مدى 6,000 عام مضى، 
وعلى نحو سلبي في البلدان النامية وإيجابي في البلدان 

المتقدمة )الشكل 9-2(.
الكوكب  في  المسبوق  غير  التغّير  يشكل  باختصار، 
مخاطر وجودية على البشر وجميع أشكال الحياة، بل إنه 
يغرز أسافين عميقة بين األفراد األفضل واألقل استعدادًا 
بعبئها على رفاه  التغيير. وال تلقي هذه اآلثار  للتكّيف مع 
أكثر األشخاص تعرضًا للمخاطر في العالم فحسب بل إنها 

تأتي على تمكينهم أيضًا.

الشكل 2-8 بلدان التنمية المنخفضة أقل تعرضًا الرتفاع مستويات سطح البحر من حيث القيمة المطلقة، ولكنها أكثر 
تعرضًا من حيث كل كيلومتر من الخط الساحلي

مالحظة: كل إطار يرسم الـ 50 في المائة الوسطى من التوزيع؛ والخط في الوسط هو الوسيط. خارج اإلطار، تمثل الخطوط المتطرفة الحد األدنى التقريبي والحد األقصى 
التقريبي للتوزيع. ال تظهر القيم الناشزة. ويستند الجزء األيسر من الرسم البياني إلى طول الخط الساحلي ليظهر أن قابلية االشخاص للتعرض للمخاطر من حيث كل كيلومتر من 
 الخط الساحلي أكبر في بلدان التنمية البشرية المنخفضة. وتستند التقديرات إلى عدد السكان الحاليين الذين يعيشون في المناطق الساحلية وال تأخذ في الحسبان النمو السكاني 

أو الهجرة.
.Kulp and Strauss 2019 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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عدد األشخاص اإلضافيين المعرضين للمخاطر 
)بالماليين(
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)لكل كيلومتر من الخط الساحلي(

تخفيف معتدل: مسار التركيز التمثيلي 4.5 دون تخفيف: مسار التركيز التمثيلي 8.5

 اإلطار 2-3 المخاطر الطبيعية والنزوح

كلٌّ من تدهور األراضي، وُندرة المياه، والمخاطر الطبيعية، واستنفاد التنّوع البيولوجي قد يمثل عاماًل يفضي إلى النزاع والعنف والهجرة1. 
وقد تكون السواحل األكثر رطوبة، ودرجات الحرارة األكثر ارتفاعًا، والمناطق األكثر جفافًا في وسط القارات، وارتفاع مستويات سطح 
البحر سببًا في أخطر آثار تغّير المناخ من خالل الدفع إلى النزوح البشري المفاجئ2. وبحلول عام 2070، يمكن أن تغطي المناطق الشديدة 
الحر، على غرار الصحراء الكبرى، ما يقارب ُخمس أراضي العالم، ويمكن أن يعيش ثلث البشرية في ظروف ال تطاق3. وقد تسبب تآكل 
السواحل والفيضانات النهرية والساحلية والجفاف الشديد بنزوح ماليين األشخاص بالفعل4. ففي عام 2019، نزح 25 مليون شخص في 

جميع أنحاء العالم بسبب المخاطر الطبيعية.
)يتبع( 

المرتفعة جدًا المرتفعة المتوسطة المرتفعة جدًاالمنخفضة المرتفعة المتوسطة المنخفضة
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 اإلطار 2-3 المخاطر الطبيعية والنزوح )تابع( 

واستمرت الكوارث في إحداث معظم حاالت النزوح الجديدة في عام 2020. فقد ضرب إعصار أمفان بنغالديش والهند، وأسفر عن 
أكبر حدث نزوح منفرد في النصف األول من العام، وأدى إلى 3.3 مليون عملية إجالء وقائي. كذلك، تعرضت عدة بلدان في شرق أفريقيا 
للفيضانات الكبيرة وتفشي الجراد، فأدى ذلك إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي. وأدت حرائق الغابات الشديدة إلى نزوح غير مسبوق 
في أستراليا5. وُيتوقع أن يبلغ العدد السنوي لألشخاص النازحين بعد عام 2020 حوالي 13.7 مليون شخص على الصعيد العالمي )يمكن 

االطالع على الشكل(، والسبب في معظمه يعود إلى الفيضانات )72 في المائة(.
ومن الُمرجح أن يهاجر عدد كبير من األشخاص الذين ولدوا في مناطق حيث نصيب الفرد من البصمة الكربونية منخفض، إلى مناطق 
انتقال  للتمييز واإلقصاء غالبًا ما تستمر حتى بعد  ذات بصمة كربونية أعلى. فالهجرة هي استراتيجية تكّيف، لكن األنماط االجتماعية 

السكان من منطقة إلى أخرى6.
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا انخفاضًا في هطول األمطار بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2050، ما ُيحتمل أن يؤدي إلى هجرة 
واسعة النطاق7. ففي الصومال مثاًل، أجبرت فترات الجفاف مجتمعات بأكملها على االنتقال إلى المستوطنات الحضرية وشبه الحضرية8. 
899,000 شخص، كما نزح مليون  12 مرة من العام السابق، فوصلت إلى  2017 أكبر بنحو  وكانت موجات النزوح الجديدة في عام 
البنى  على  جديدة  بضغوط  النازحين  إقامة  وأماكن  النظامية  غير  الحضرية  المستوطنات  وتتسبب  و2019.   2018 عامي  في  شخص 
دت عمليات اإلخالء كسبب للنزوح الثانوي9. وقد شهد النازحون الذين أجري لهم مسح في مقديشو بعض  األساسية والخدمات، وُحدِّ
التحسنات من حيث الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، لكنهم واجهوا وصواًل محدودًا إلى فرص العمل وكانت مداخيلهم أدنى.

 على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينزح حوالي 13.7 مليون شخص سنويًا بعد عام 2020، والسبب في معظمه 
يعود إلى الفيضانات

.IDMC 2020b :المصدر

ويمكن أن يختلف النزوح أيضًا حسب نوع الجنس. فيمكن ربط نزوح المرأة بدورها ومركزها في المجتمع10. ففي 141 بلدًا وبين عامي 
1981 و2002، تسببت الكوارث بمقتل النساء أكثر من الرجال في المتوسط11. ومن األمثلة على المخاطر الطبيعية التي أسفرت عن عدد 
وفيات مرتفع بين النساء إعصار غوركي في عام 1991 في بنغالديش )91 في المائة من النساء(، وتسونامي المحيط الهندي في عام 
2004 في باندا آتشيه )75 في المائة(، وإعصار نرجس في عام 2008 في ميانمار )61 في المائة(12. وقد ال ترغب النساء في اإلخالء 

ألسباب ثقافية مثل عدم قدرتهن على السباحة أو الفرار13.
ولكن، حتى عندما تبقى النساء على قيد الحياة، يكّن أكثر تعرضًا لخطر النزوح. وتعتمد النساء العامالت في الزراعة في أمريكا الالتينية 
وجنوب آسيا وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى على الغابات واألراضي واألنهار وهطول األمطار لكسب العيش14. ويتزايد ميل النساء 
إلى الهجرة مع تفاقم انعدام األمن الغذائي15. كذلك، تؤثر التغّيرات في معدالت هطول األمطار على كيفية تخصيص النساء وقتهن 
للعمل المدفوع األجر، وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، والتعليم. وقد تجَبر الفتيات على ترك المدرسة للمشاركة في المهام المنزلية16.

مالحظات
 .IPCC 2014a .2 .Homer-Dixon 1991 ؛Gupta, Dellapenna and van den Heuvel 2016 ؛Barnett and Adger 2007 ؛Barbier and Homer-Dixon 1999 .1
 Cortés  .9  .Hassan and Tularam 2017  .8  .Cechvala 2011  .7  .Singh and others 2012  .6  .IDMC 2020b  .5  .IPCC 1995  .4  .Xu and others 2020  .3
Oxfam 2005 .12 .Neumayer and Plümper 2007 .11 .Jungehülsing 2011 .10 .Fernández 2020؛ Alam and Rahman 2014 .13 .Rex and Trohanis 2012؛ 
وجنوب  وتنزانيا  وبوروندي  وأوغندا  وإريتريا  إثيوبيا  عمومًا  تشمل  أنها  على  أفريقيا  شرق  المذكورة  المقالة  تعّرف   .14  .Oxfam 2005 Chew and Ramdas 2005؛ 

.Abebe 2014  .16  .Smith and Floro 2020  .15  .)Abebe 2014( السودان وجيبوتي ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسودان والصومال وكينيا ومالوي
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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جائحة كوفيد-19: صورة معمقة، تكشف 
كيف تؤدي الصدمات إلى تفاقم أوجه 

عدم المساواة في التنمية البشرية

الطبيعية  المخاطر  آثار  على  مثال  كوفيد-19  جائحة  في 
القسم  مبّين في  وكما هو  التمكين.  من  البشر  تجرد  التي 
إلى  البيئية  المخاطر  تؤدي  كيف  الجائحة  تظهر  التالي، 
لنأخذ  البلدان.  داخل  القائمة  المساواة  عدم  أوجه  تفاقم 
بفعل  أكبر عدد وفيات مؤكدة  اللذين سجال  البلدين  مثاًل 
الواليات  في  التقرير.  هذا  كتابة  وقت  كوفيد-19  جائحة 
واألمريكيون  السود  السكان  كان  األمريكية،  المتحدة 
األفارقة، والسكان الالتينيون أو من أصل إسباني، أرجح 
نتيجة  بينهم  تأتي  ألن  البيض  السكان  من  مرات  بثالث 
مرات  وخمس  إيجابية،  كوفيد-19  فيروس  اختبار 
الفيروس87.  هذا  من  للعالج  المستشفيات  يدخلوا   ألن 
أما في البرازيل فكان االنتماء إلى إثنية مختلطة ثاني أهم 
العوامل )بعد السن( المسببة للوفاة بين المرضى المصابين 

بكوفيد-19 الذين دخلوا المستشفيات88.

 “ عندما تتفاعل الصدمات الجديدة مع أوجه 
المتداخلة، تترّسخ  المساواة األفقي   عدم 

 أنماط عدم تمكين فئات معّينة، كاألقليات 
والنساء  اإلثنية والسكان األصليين 

والشباب. واألطفال 

وفي أمريكا الالتينية، انتشرت الجائحة في المجتمعات 
نحو  فيها  ويعيش  أصليين89  سكانًا  تضم  التي   الريفية 

بوليفيا  في  منهم  المائة  في   80 نسمة،  مليون   42
أصابت  بيرو،  ففي  والمكسيك90.  وغواتيماال  وبيرو 
التي  القرى  في  السكان  من  المائة  في   80-75 الجائحة 
كايميتو  مناطق  في  األصليين  السكان  مجتمعات  تضم 
فالسكان  المكسيك  في  أما  وكانتاغالو91.  وبوكاسيرو 
أكثر  هم  كوفيد-19  بفيروس  يصابون  الذين  األصليون 

تعرضًا لإلصابة بااللتهاب الرئوي ولالستشفاء والوفاة92.
النساء  تتأثر  التالي،  القسم  في  مبّين  هو  وكما 
والفتيات بشكل غير متناسب بالصدمات بسبب أدوارهن 
ومسؤولياتهن التقليدية93، بما في ذلك حوالي ثالثة أرباع 
أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر في المنزل94. وقد أدى 
معدل  خفض  إلى  العام،  اإلقفال  مع  مقترنًا  العبء،  هذا 
وشيلي  المكسيك  في  العاملة  القوى  في  النساء  مشاركة 
وكولومبيا بما يعادل 10 نقاط مئوية، فأسفر عن تقويض 

عقود من التقدم )الشكل 10-2(.
المائة  90 في  المدارس على نحو  أثر إغالق  ذلك،   إلى 
حصل  حين  ففي  العالم.  أنحاء  جميع  في  األطفال   من 
بعد  عن  تعلمهم  متابعة  فرصة  على  منهم   البعض 
آخرون  خسر  اإلنترنت،  إلى  الوصول  إمكانية  بفضل 
طوال  كاملة  شبه  خسارة  النظامي  التعلم   فرصة 
التي  البلدان  في  الجائحة  ذروة  وخالل   .2020 عام 
األجل  القصير  المعدل  سجل  مدارسها،  أبواب   أغلقت 
نسبة  االبتدائي  التعليم  في  بالمدرسة  االلتحاق   لعدم 
المرتفعة،  البشرية  التنمية  بلدان  في  المائة  في   20
البشرية  التنمية  بلدان  في  المائة  في   86 بنسبة  مقارنة 
بشكل  معرضات  والشابات  الفتيات  وُتعتبر  المنخفضة95. 
القائم  والعنف  األطفال  وزواج  المبكر  للحمل   خاص 

الشكل 2-9 بحلول عام 2070، ُيتوقع أن تخرج درجات الحرارة عن نطاق الممكن لحياة البشر، وبدرجة أكبر خالل الخمسين عامًا 
مقباًل مما حدث على مدى 6,000 عام مضى، وعلى نحو سلبي في البلدان النامية وإيجابي في البلدان المتقدمة

.Xu and others 2020 :المصدر
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إلى  هذه  التعليم  صدمة  تؤدي  وقد  الجنس96.  نوع  على 
فقدان اإلمكانات الرئيسية97 وإلى خسارة التمكين الفعال 
في  البشرية  التنمية  رحلة  إلى  انضم  الذي  األول  للجيل 

عصر األنثروبوسين.

التغّير في الكوكب يأتي على التمكين

على ظروف حدوثها.  وتتوقف  الكوكب  تغّير  آثار  تتنّوع 
تحددها  )التي  حادة  بيئية  لمخاطر  المعرضة  فالبلدان 
بالمخاطر  المرتبطة  الموارد والكوارث  ُندرة  سيناريوهات 
تتسع  إذ  اجتماعية:  لمخاطر  عرضة  أيضًا  هي  الطبيعية( 
البلد،  داخل  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه 
وتواجه المرأة فجوات أكبر في التمكين )مبّينة في دليل 
أكبر  نسبة  األطفال  وسيمثل  الجنسين(،  بين  الفوارق 
الذي  الجديد  الجيل  2030، وهم  السكان بحلول عام  من 

سيرث أعباء الماضي )الشكل 11-2(.

المساواة  عدم  أوجه  يفاقم  ألنه  تحديًا  ذلك  ويشكل 
مع  الجديدة  الصدمات  تتفاعل  فعندما  الرفاه.  في 
أنماط  تترّسخ  المتداخلة،  األفقي  المساواة  عدم  أوجه 
والسكان  اإلثنية  كاألقليات  معّينة98،  فئات  تمكين  عدم 
ذلك؟  كيف  والشباب99.  واألطفال  والنساء  األصليين 
من  أشكال  ثالثة  في  سننظر  السؤال،  هذا  على  للرد 
في  واإلنصاف  االعتراف،  في  اإلنصاف  اإلنصاف100: 
التوزيع، واإلنصاف في اإلجراءات. ويرتبط كل من هذه 
األشكال ارتباطًا مباشرًا بوجه رئيسي من أوجه التمكين 

)الشكل 12-2(101.
بأصحاب 	  االعتراف  يعني  االعتراف  في  اإلنصاف 

المصلحة واحترام هويتهم وقيمهم والحقوق المرتبطة 
بها. فالتمكين يرتبط ارتباطًا إيجابيًا باالعتراف بحقوق 

اإلنسان ومبادئ عدم التمييز102.
والتكاليف 	  الموارد  توزيع  يعني  التوزيع  في  اإلنصاف 

على  فالحصول  والمجموعات.  األفراد  بين  والمنافع 

الشكل 2-10 جائحة كوفيد-19 قّوضت عقودًا من التقدم في معدالت مشاركة النساء في القوى العاملة

مالحظة: تشير إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق.
المصدر: البيانات السنوية عن الفترة 1992-2017 من قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية؛ والبيانات الشهرية عن الفترة 2018-2020 من المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا، 

والمسح الوطني للمهن والعمل، والمسح الهاتفي للمهن والعمل في المكسيك، وقاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية في كولومبيا وشيلي.
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تكون  بالتالي،  االختيار.  على  الفرد  قدرة  يعزز  الموارد 
هذه الموارد قنوات للتمكين والقدرة على التغيير103.

اإلنصاف في اإلجراءات يعني كيفية اتخاذ القرارات في 	 
فالتمثيل  والمشاركة.  والحوكمة  بالمؤسسات  يتعلق  ما 
والسلطة وإسماع الصوت عناصر ترتبط ارتباطًا مباشرًا 
المحلية  المجتمعات  قدرة  تبلور  أنها  بما  بالتمكين، 
واألفراد على التأثير والمشاركة في صنع القرار لتحقيق 

النتائج واألهداف المرجوة104.
وكما هو مبّين في القسم التالي، كثيرًا ما تعكس أوجه 
اآلثار  الثالثة  المجاالت  هذه  من  كل  في  المساواة  عدم 
ظم  غير المتكافئة لتغّير الكوكب وتتفاعل معها، بما أن النُّ

االجتماعية واإليكولوجية متداخلة بطبيعتها105.

اإلنصاف في االعتراف وحقوق اإلنسان

التغّير  خضم  في  اإلنسان  بحقوق  االعتراف  عدم  في 
الخطير في الكوكب إدامة للتمييز والظلم. واألراضي مثال 
على ذلك، إذ ال يستطيع ثالثة أرباع سكان العالم إثبات أنهم 
يملكون األراضي التي يعيشون أو يعملون فيها، على الرغم 
العيش والمنعة االقتصادية  أنها تشكل مصدرًا لكسب  من 
والثقافية106.  االجتماعية  والحقوق  بالهويات  المرتبطين 
بين  الفوارق  أو  المساواة  عدم  أوجه  كانت  ما  وكثيرًا 
الطبقات على أساس الفئات سبب تقويض الجهود المحلية 

األسماك  ومصائد  والغابات  األراضي  إدارة  إلى  الرامية 
يواجهها  التي  التهميش  عوامل  أكبر  وأحد  المشتركة107. 
وعدم  بحقوقهم  االعتراف  عدم  هو  األصليون  السكان 
حمايتها، بما في ذلك حقهم في ملكية األراضي، ما يمكن 
أن يأتي على تمكينهم ويحد من فرص توسيع إمكاناتهم108.

الشكل 2-11 البلدان المعرضة لمخاطر بيئية حادة معرضة لمخاطر اجتماعية شديدة

مالحظة: كل إطار يرسم الـ 50 في المائة الوسطى من التوزيع؛ والخط في الوسط هو الوسيط. خارج اإلطار، تمثل الخطوط المتطرفة الحد األدنى التقريبي والحد األقصى 
التقريبي للتوزيع. ال تظهر القيم الناشزة.

.IEP 2020 المصدر: بيانات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد على بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وكذلك

الشكل 2-12 الروابط بين اإلنصاف والتمكين

.Leach and others 2018 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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 “ في عدم االعتراف بحقوق اإلنسان 
في خضم التغّير الخطير في الكوكب 

والظلم. للتمييز  إدامة 

التمييز  من  األمد  طويلة  أنماطًا  ذلك  ويعكس 
أنماط  اإلنسان، وهي  االعتراف بحقوق  واإلقصاء وعدم 
تاريخيًا  ُحرموا  قد  األصليين  السكان  أن  بواقع  مرتبطة 
عدد  إال  يعترف  فال  األراضي109.  ملكية  في  الحق  من 
ملكية  في  األصليين  السكان  بحقوق  البلدان  من  قليل 
وإصدار  المكتمل  غير  األراضي  ترسيم  لكن  األراضي، 
الحقوق  أن  يعني  أن  يمكن  المنجز  غير  الملكية  سندات 
في  للتغّيرات  عرضة  وأنها  منهجية،  بحماية  تحظى  ال 
سند  امتالك  وحتى  السياسات.  وفي  السياسية  القيادة 
السكان األصليين،  أمن  ملكية قانوني لألراضي ال يضمن 
غير  من  األراضي  هذه  يؤجروا  أن  يمكن  آخرين  ألن 
اإلجراءات  في  المنهجي  التمييز  ويتغلغل  استشارتهم. 
في  مثاًل،  يظهر،  كما  وغيرها،  الحكومات  تتخذها  التي 
التصرف في ملكية السكان األصليين ألراٍض كان ُيفترض 
غنية  األراضي  تلك  أن  يتبّين  أن  بمجرد  قيمة  دون  أنها 

الطبيعية. بالموارد 
ُنظم  وكذلك  باألرض،  األسالف  عالقات  أن  والمعلوم 
معارفهم التقليدية، كانت مصدرًا لتحديد الهوية الثقافية 
األصليين.  السكان  مجتمعات  إلى  بالنسبة  واالجتماعية 
حتى السياسات الحسنة النية لم تعترف بوصاية السكان 
لبرامج  ويمكن  اإليكولوجية110.  ظم  النُّ على   األصليين 
 المحميات أن تقّوض حقوق السكان األصليين، ال سيما عند 
ذلك،  من  األسوأ  أو  البرامج،  هذه  تصميم  لدى  إقصائهم 
مسببات  من  وغيرها  القسري  اإلخالء  عمليات  خالل  من 
هذه  االعتراف  في  اإلنصاف  تحديات  وتتفاقم  األذى111. 
في  األصليون  السكان  فيواجه  األراضي.  مسألة  لتتجاوز 
المياه  باستخدامات  االعتراف  عدم  مثاًل،  األنديز،  جبال 
وحقوق االستفادة منها التي كانت راسخة تاريخيًا، وهذا 

ما يؤدي إلى نشوء نزاعات على المياه112.
تحديات  البلدان  من  العديد  في  المرأة  تواجه  كذلك، 
في مجال اإلنصاف في االعتراف مماثلة للتحديات التي 
يواجهها السكان األصليون. ففي أكثر من 90 بلدًا، ال تتمتع 
األراضي113.  امتالك  في  متساوية  بحقوق  المزارعات 
لألراضي  النساء  امتالك  بين  بارزة  هذه  التفاوت  وأوجه 
وعيشهن من األراضي. أما أدنى معدالت ملكية األراضي 
فتسجل في بلدان التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة 
أعلى  أن  حين  في  المائة(  في  و14.4  المائة  في   16.4(
المعدالت تسجل في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا 
)أكثر من 20 في المائة(. ولكن، في بلدان التنمية البشرية 
األراضي  من  النساء  نصف  من  أكثر  يعيش  المنخفضة، 
التنمية  بلدان  في  فقط  المائة  في   3.4 بنسبة  مقارنًة 

البشرية المرتفعة جدًا )الشكل 2-13(114. وتعمل القوانين 
المفروضة على ملكية األراضي كآلية  التشريعية والقيود 
حتى  هذه.  المساواة  عدم  أوجه  يفاقم  الذي  للتمييز 
إنفاذها  يكون  أن  يمكن  قائمة،  القوانين  تكون  عندما 
هي  التمييزية  االجتماعية  والممارسات  فاألعراف  غائبًا. 
المرأة وحقوقها في  بين  تحول  التي  الحواجز  أعتى  من 

ملكية األراضي115.
أن  االعتراف  في  اإلنصاف  عدم  تداعيات  شأن  ومن 
رفاه  نتائجها  في  تتجاوز  بطرق  المرأة  تمكين  على  تأتي 
أيضًا  يحددان  وإدارتها  األراضي  استخدام  ألن  المرأة 
أن  األرجح  فمن  األسرة.  أفراد  ورفاه  الزراعية  اإلنتاجية 
تهتم المرأة بتلبية احتياجات أطفالها في مجالي التغذية 
من  المزيد  الممتلكات  امتالك  يمنحها  ولذا،  والتعليم116، 
القدرة التفاوضية في أسرتها التخاذ قرارات تفيد إمكانات 
عائالتها على المدى الطويل117. وتشير األدلة من كولومبيا 
األراضي يحسنان  المالي وملكية  األمن  أن  إلى  الهند  إلى 
نوع  على  القائم  العنف  مخاطر  من  ويحدان  المرأة  أمن 
قادر  األراضي  امتالك  أن  إلى  بوضوح  يشير  مما  الجنس، 

على تمكين المرأة118.

اإلنصاف في التوزيع والحصول على الموارد

يمكن أن تتفاقم أوجه عدم المساواة في التعرض لمخاطر 
التغّير في الكوكب بفعل التوزيع غير المتكافئ للموارد بين 

المجموعات )الفصل 3(119.
الذين  األصليون  السكان  هو  ذلك  على  والمثال 
التغذية120.  سوء  حيث  من  متناسب  غير  عبئًا  يتحملون 
ومرتبطة  متنّوعة  السكان  لهؤالء  الغذائية  فاإلمدادات 
شديدي  يجعلهم  ما  المحلية،  اإليكولوجية  ظم  بالنُّ
التغّيرات  تؤدي  ذلك،  إلى  البيئية121.  بالصدمات  التأثر 
األراضي  تدهور  ومعها  األمطار،  هطول  معدالت  في 
اإليكولوجية،  ظم  النُّ ومحاصيل  أنواع  في  والتغّيرات 
مصادرهم  إلى  األصليين  السكان  وصول  تعقيد  إلى 
من  األمهات  مثاًل،  أستراليا  ففي  للغذاء.  التقليدية 
أطفال  إنجاب  لخطر  تعرضًا  أكثر  األصليين  السكان 
معدالت  أن  كما  الوالدة،  عند  الوزن  في  نقص  لديهم 
األصليين122.  السكان  أطفال  بين  أعلى  التغذية  سوء 
السكان  أطفال  ُيظهر  حيث  آسيا،  في  سيان  واألمر 
من  أعلى  نسبة  والهند  وكمبوديا  تايلند  في  األصليين 
المشاكل المتصلة بسوء التغذية، مثل التقّزم والهزال123. 
عدم  لتشمل  هذه  للمخاطر  التعرض  أوجه  وتتوسع 
ومعالجة  المأمونة  الشرب  مياه  على  الحصول  إمكانية 
غني  بلد  وهي  كندا،  ففي  الصحي124.  الصرف  مياه 
األولى قدرًا غير متناسب  األمم   بالمياه، تواجه جماعات 
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النوعية.  والمتدنية  الملّوثة  للمياه  التعرض  مخاطر   من 
 وقد أرسلت تنبيهات إرشادية بشأن المياه إلى 86 جماعة 
في  البلد  أنحاء  كل  في  األولى  األمم  جماعات   من 

عام 2016، إلعالمها بأن مياهها غير مأمونة للشرب125.
تواجه  االعتراف،  في  اإلنصاف  مع  الحال  هي  وكما 
الحصول  في  منهجية  مساواة  عدم  أوجه  أيضًا  النساء 
للمخاطر.  التعرض  أوجه  بها من  الموارد وما يتصل  على 
األمن  انعدام  من  يعانون  شخص  ملياري  أصل  فمن 
كانت   ،2019 عام  في  العالم  أنحاء  جميع  في  الغذائي 
ومعدل  المتضررين126.  أكثر  بين  من  الريفيات  النساء 
وآسيا  أفريقيا  في  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  انتشار 
وأمريكا الالتينية أعلى قلياًل بين النساء، وتسجل أمريكا 
الالتينية أكبر الفوارق مع اتساع متزايد في الفجوات127. 
إمكانية  التقليدية  الجنسين  أدوار  تحدد  أن  ويمكن 
المعيشية،  األسرة  داخل  الغذاء  على  النساء  حصول 
أمنهن  على  ليس  عواقب  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع 
أمن  على  أيضًا  بل  فحسب،  الخاصة  وتغذيتهن   الغذائي 
سبق.  ما  في  ورد  كما  وتغذيتهم،  الغذائي  أطفالهن 
يعاني  من  أكثر  أطفالهن،  جانب  إلى  النساء،  فُتعتبر 
اإلنجاب.  سنوات  خالل  سيما  ال  المغذيات،  نقص   من 
وقد تجَبر النساء في بعض الحاالت على المساومة على 
ُيحتمل  من  أكثر  أيضًا  لكنهن  الغذاء،  من  العادل  نصيبهن 
الهند، أدت  الغذاء ألسرهن128. ففي  أن يتخلى طوعًا عن 
جانب  إلى  الوالدين،  سلوك  في  المختلفة  االستجابات 

وتعليمهن،  الفتيات  صحة  في  االستثمار  عدم  من  شيء 
مقارنة  الفتيات  بين  التغذية  سوء  معدالت  ارتفاع  إلى 
مرتبطة  تكون  أن  ُيرجح  التي  للصدمات  نتيجة  بالفتيان 
بتغّير المناخ129. أما في رواندا، فأظهرت الفتيات اللواتي 
ولدن أثناء فترات إخفاق المحاصيل توقفًا أكبر في النمو 
مقارنة بالفتيات اللواتي ولدن في الفترات التي لم تخفق 

خاللها المحاصيل130.

 “ يمكن أن تحدد أدوار الجنسين التقليدية 
 إمكانية حصول النساء على الغذاء داخل 

 األسرة المعيشية، مع ما يترتب على ذلك من 
 عواقب ليس على أمنهن الغذائي وتغذيتهن 

 الخاصة فحسب، بل أيضًا على أمن أطفالهن 
وتغذيتهم. الغذائي 

الحصول  في  المساواة  عدم  أوجه  تداعيات  وتتفاقم 
أيضًا.  للغذاء  منتجات  النساء  تكون  عندما  الموارد  على 
وغالبًا ما يحدث ذلك في البلدان حيث تعمل نسبة كبيرة 
بشرية  تنمية  بلدان  عادة  وهي  الزراعة،  في  النساء  من 
 ،)13-2 الشكل  على  االطالع  )يمكن  االنخفاض  إلى   أقرب 
األفريقية  الصحراء  وجنوب  آسيا  جنوب  في  سيما  ال 
نصف  يقارب  ما  الريفية  المرأة  تشكل  حيث  الكبرى، 
تحديات  المزارعات  تواجه  وال  الزراعية.  العاملة  القوة 
سابقًا،  ورد  كما  فحسب،  األراضي  ملكية  مجال   في 

الشكل 2-13 تفاوت هائل بين نسبة النساء اللواتي يمتلكن أراٍض ونسبة اللواتي يعشن من األراضي

مالحظة: صاحب األرض الزراعية هو الشخص المدني أو القانوني الذي يتخذ القرارات الرئيسية المتعلقة باستخدام الموارد ويمارس الرقابة اإلدارية على الملكية الزراعية.
المصدر: قاعدة بيانات الجنسين وحقوق ملكية األرض التابعة لمنظمة األغذية والزراعة، وقاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية.
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بل أيضًا في الحصول على الموارد اإلنتاجية مثل الماشية 
والمستلزمات الزراعية والتكنولوجيا والتمويل131.

 “ عندما ال تستطيع المدارس إعادة فتح 
 أبوابها بعد حدوث خطر طبيعي، يترتب 

 عن ذلك تأثير طويل األجل على تعلم الطالب. 
 فبعد 80 يومًا من إقفال المدارس، عانى 
 األطفال في المناطق المتضررة من زلزال 

التعلم  باكستان تأخرًا في  2005 في   عام 
بين 18 شهرًا وسنتين.

على  الحصول  في  المساواة  عدم  يتفاعل  كذلك، 
والمكاسب  تكاليف  مع  أيضًا  المجموعات  بين  الموارد 
حالة  مثاًل  لنأخذ  للكوكب132.  الخطير  بالتغّير  المرتبطة 
األطفال  سيما  ال  للمخاطر،  معرضة  فئة  وهم  األطفال، 
بقائهم  في  البالغين  على  يعتمدون  الذين  سنًا  األصغر 
مليار طفل في  أكثر من نصف  يعيش  اليوم،  ونمائهم133. 
مناطق تحدث فيها فيضانات عالية جدًا، ويعيش حوالي 
شديد  جفاف  بفترات  تمر  مناطق  في  طفل  مليون   160
أنماط  في  التغّيرات  تؤدي  أن  ويمكن  جدًا134.  شديد  أو 
الطقس، وارتفاع وتيرة المخاطر الطبيعية، وتزايد هطول 
األمطار، إلى توقف تعليم األطفال من خالل إجبار األسر 
وتدمير   ،)3-2 اإلطار  على  االطالع  )يمكن  النزوح  على 
عائالتهم  لمساعدة  العمل  إلى  األطفال  ودفع  المدارس 

على تغطية النفقات المعيشية135.
بعد  أبوابها  فتح  إعادة  المدارس  تستطيع  ال  وعندما 
حدوث خطر طبيعي، يترتب عن ذلك تأثير طويل األجل 
المدارس،  على تعلم الطالب136. فبعد 80 يومًا من إقفال 
عانى األطفال في المناطق المتضررة من زلزال عام 2005 
في باكستان تأخرًا في التعلم بين 18 شهرًا وسنتين. ومن 
سنوات  و5   3 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  بين 
األقل،  على  االبتدائي  التعليم  أمهاتهم  تكمل  لم  والذين 
خط  من  بالقرب  يعيشون  الذين  األطفال  نتائج  جاءت 
نتائج  بكثير من  أسوأ  األكاديمية  االختبارات  الصدع في 
الذين يعيشون في أماكن أبعد؛ أما األطفال الذين أكملت 
نتائجهم  ُتظهر  فلم  األقل  االبتدائي على  التعليم  أمهاتهم 
تستمر  أن  المقّدر  ومن  المسافة.  أساس  على  فجوة  أي 
يصبحون  عندما  األطفال  هؤالء  حياة  خالل  الفجوة 
اإليرادات  من  المائة  في   15 خسارة  إلى  فتؤدي  بالغين، 
أن  يمكن  كوفيد-19،  جائحة  وبسبب  الحياة137.  مدى 
خسارة  على  مضاعفًا  تأثيرًا  المدارس  إقفال   ُيحدث 
يضطر  فقد  األطفال138.  ماليين  إلى  بالنسبة   التعلم 
حال  وفي  آمنة.  غير  ظروف  في  البقاء  إلى   األطفال 
يحول  قد  األطفال،  لرعاية  بديلة  خيارات  تتوفر  لم 
مزيدًا  سيطرح  ما  العمل،  إلى  الوالدين  عودة  دون  ذلك 

ترك  على  األطفال  يجبر  وربما  االقتصادي  اإلجهاد  من 
في  العاملة  بالقوى  االلتحاق  وعلى  وبل   المدرسة، 

بعض الحاالت139.

اإلنصاف في اإلجراءات والتمثيل 
والسلطة وإسماع الصوت

عدم  أوجه  السلطة  توزيع  موازين  في  االختالالت  توازي 
المخاطر  من  واسعة  مجموعة  آثار  توزيع  في  اإلنصاف 
تؤدي  أن  هذه  وتستطيع  السكانية140.  الفئات  بين   البيئية 
اإلثنية،  األقليات  ضد  والتمييز  اإلقصاء  تفاقم  إلى 
توزيع  قائمة  في  المراكز  أدنى  تحتل  التي  والمجموعات 
الدخل، وغيرها من المجموعات التي تتعرض ألوجه عدم 
مساواة األفقي141. فيمكن أن تتضرر هذه المجموعات بشكل 
غير متناسب من خالل قرارات ظاهرها اقتصادي، مثل بناء 
المصانع الكيميائية أو أماكن إيداع النفايات في المجتمعات 
حين  في  كلفة،  أقل  ألنها  المنخفض  الدخل  ذات  المحلية 
االختالفات في  إلى  أيضًا  الواقع  الخيارات مردها في  أن 
للتلّوث  المسببة  فالصناعات  الصوت.  وإسماع  التمثيل 
من  أقل  مقدارًا  فيها  مناطق ستواجه  مواقعها في  تختار 
معرضة  عديدة  مجتمعات  تفتقر  المقابل،  في  المقاومة. 
التنظيمي لالستمرار  والنفوذ  المالية  الموارد  إلى  للمخاطر 
لرفاهها،  تهديدًا  تواجه  عندما  األجل  طويل  كفاح   في 
وجماعات  المدافعين  من  أقل  عددًا  لديها  أن  عن  ناهيك 

الضغط للذود عن مصالحها على المستوى الوطني.
تعرضت  التي  األصليين  السكان  مجتمعات  مثاًل  لنأخذ 
بشكل غير متناسب لتلّوث الهواء والمياه والتربة، واستبعدت 
إسميرالداس  الصحية142. في  البيئات  بصورة منهجية من 
األفريقي،  اإلكوادوري  إكوادور، موطن مجتمع ويمبي  في 
بدأ نزاع مع شركة للنخيل واألخشاب راحت تستولي على 
األراضي. وادعت الشركة ملكيتها لألراضي واستبدلت مزارع 
زيت  استخراج  إلى  تهدف  أخرى  بمزارع  القائمة  الكاكاو 
الذي شمل  األراضي،  التغّير في استخدام  فأّثر  النخيل143. 
إزالة الغابات، على 57 في المائة من أراضي إسميرالداس، 
وتحّولت المقاطعة إلى منتج لزيت النخيل. وباتت مصادر 
المياه حول المنطقة شديدة التلّوث، وترافق ذلك مع الخلل 
القائم في شبكات المياه المأمونة والصرف الصحي، فعرض 
السكان المحليين لخطر كبير144. أما دلتا النيجر، وهي أكبر 
األراضي الرطبة في أفريقيا وموطن مجتمعات األوغوني، 
فقد عانت من انسكابات النفط التي أفسدت نوعية المياه145. 
فقد تبّين أن عدة مجتمعات أوغوني محلية شربت مياهًا 
الهيدروكربونات في 41 موقعًا،  عالية من  ذات مستويات 
فضاًل عن أن أفراد المجتمع المحلي في منطقة نيسيسيوكين 
أوغالي كانوا يشربون مياهًا تحتوي على مواد مسرطنة146. 
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بالمثل، تأثرت منطقة أمازونيا في البيرو بانسكابات النفط 
التي لّوثت التربة والمياه وأهم األنواع التي يعتمدها السكان 
المائة  في   50 فأظهر  الغذائية،  وجباتهم  في  األصليون 
من عامة السكان و64 في المائة من األطفال في المنطقة 

مستويات عالية من الزئبق147.
تغّير  بفعل  متناسبة  غير  أعباء  أيضًا  المرأة  وتتحمل 
المتكافئ  غير  التوزيع  إلى  جزئيًا  ذلك  ويرجع  الكوكب، 
ألعمال الرعاية السائد أصاًل148. ويشمل ذلك رعاية األطفال 
والمسنين والمرضى، فضاًل عن األعمال المنزلية المرتبطة 
باتت  أنشطة  وهي  والمياه،  الوقود  وجمع  األغذية  بإنتاج 
المناخ149.  تغّير  آثار  بسبب  فأطول  أطول  وقتًا  تستغرق 
في  المفاوضة  على  المرأة  قدرة  ضعف  هذا  يعكس  وال 
القرارات األسرية فحسب، بل يحد أيضًا من هذه القدرة. 
الخارجية  الصدمات  لمخاطر  تعرضًا  أكثر  المرأة   فتضحي 
 واإلقصاء االجتماعي  ألن حجم مسؤولياتها األكبر في المنزل 
وفي الرعاية يتيح لها وقتًا أقل للمشاركة في صنع القرار 
المجتمعي أو اكتساب المعرفة بشأن استراتيجيات التكّيف. 
حتى أنها قد تتعرض لإلقصاء أيضًا من سوق العمل، وهذا 
ما يجعلها أقل استقاللية150. في هذا السياق، تبّين األدلة 
أهمية هذه اآلليات. فقد أظهرت األسر التي يرأسها رجال 
في غانا منعة إزاء الصدمات المناخية أكبر من منعة األسر 
التي ترأسها نساء151. ونتجت التفاوتات عن محدودية قدرة 
النساء على صنع القرارات، مقرونة بضآلة فرص الحصول 
على الموارد )هذا ما يوضح كيف أن االفتقار إلى اإلنصاف 

في التوزيع يزيد الفجوات في اإلنصاف في اإلجراءات(.
يؤدي  أن  يمكن  والسياسي  االقتصادي  العجز  أن  وبما 
أنها  على  واألقليات  الفقيرة  المجتمعات  إلى  النظر  إلى 
السبيل األقل مقاومة للمصالح التي تلّوث البيئة وتتسبب 
أساسي153.  أمر  النفوذ  توزيع  أن  يتبّين  بتدهورها152، 
وتصحيح هذه االختالالت في موازين النفوذ هو الركيزة 
إلى  تسعى  التي  البيئية،  العدالة  حركة  منها  تنطلق  التي 
يراها  من  ال  جماعات  المغمورة،  الجماعات  قوة   تعزيز 
القيمة التي تستحق.  إليها وال من يعطيها  وال من يستمع 
اإلمكانيات  من  تقلل  أن  اإلثنية  لألصول  يمكن  ذلك،  إلى 
من  خالية  سكن  منطقة  “لتختار”  األقليات  أمام  المتاحة 
البيئية  المظالم  من  تعاني  التي  فالمجتمعات  المخاطر154. 
قيود  تحت  تنوء  بل  التغيير،  على  القدرة  إلى  تفتقر  ال 
عندما  صوتها  تكتم  التي  النفوذ  موازين  في  االختالالت 

تحاول إبداء رأيها والتحرك من أجل العدالة155.
السامة  النفايات  من  التضرر  في  تباينًا  يوجد  ما  هذا 
تمتلك  مجتمعات  بين  لهما  والتعرض  المفرط  التلّوث  أو 
إمكانات أكبر إلسماع الصوت وأخرى لديها إمكانات أقل156، 
العرقية  الفوارق  الفصل 1 . كذلك، تترك  كما هو مبّين في 
الصحة: فما نسبته 5.6 في  أثرًا على  البيئي  التعرض  في 
المائة من األطفال األمريكيين السود من أصل غير إسباني 

الدم  في  رصاص  مستويات  يسجلون  أفريقي  أصل  ومن 
تتجاوز الحد األقصى الذي حددته مراكز مكافحة األمراض 
مقارنًة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  منها  والوقاية 
غير  أصل  من  البيض  األطفال  من  المائة  في   2.4 بنسبة 
وتكرارًا  مرارًا  الموثقة  المحتملة  األسباب  أما  إسباني157. 
للتلّوث بشكل غير متناسب  اإلثنية  األقليات  وراء تعرض 
فهي تفاوت الدخل والتمييز وتكاليف المدخالت واالمتثال 
والمعلومات. فيمكن أن تقلل الفئات السكانية المحرومة من 
أهمية آثار النفايات والتلّوث على أسرها المعيشية158، ولكن، 
حتى عندما تواجه جميع األسر النقص نفسه في المعلومات، 

يمكن أن يؤدي التلّوث المخفي إلى عدم المساواة159.

“ تصحيح االختالالت في موازين النفوذ 
هو الركيزة التي تنطلق منها حركة العدالة 

البيئية، التي تسعى إلى تعزيز قوة الجماعات 
المغمورة، جماعات ال من يراها وال من يستمع 

إليها وال من يعطيها القيمة التي تستحق.

وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  في  الحضرية  المناطق  وفي 
الالتينية، تواجه نسبة عالية من الفقراء مخاطر بيئية جسيمة 
في منازلها ومحيطها وأماكن عملها160. في بعض الحاالت، 
الزمن  بالرغم من مرور  البيئي  المساواة  تستمر أوجه عدم 
والتغّيرات في القيم والسياقات السياسية. على سبيل المثال، 
أنشئ  أفريقيا،  العنصري في جنوب  الفصل  نظام  في ظل 
في عام 1980 مطمر نفايات طريق بيساسار وسط مجتمع 
أفريقي أسود من الطبقة العاملة كي ُتجلب إليه النفايات من 
مجتمعات البيض. ولكن، بعد انتهاء النظام المذكور، واصل 
هذا المطمر أعماله ال بل تطور أكثر من خالل إنجاز مشروع 
للطاقة لتحويل انبعاثات غاز الميثان إلى كهرباء في الموقع، 
على الرغم من الوعود التي قطعت للمجتمع المحلي بإغالق 
في  الخطرة  للملّوثات  التعرض  أضر  وقد  الخطير.  المطمر 

المطمر بصحة المجتمع المحلي المحيط به161.
ضمن  الثغرات  أن  كيف  المناقشة  هذه  أظهرت  لقد 
اإلنصاف في اإلجراءات تديم سيطرة األشخاص األقوى 
في مجال إسماع صوتهم وتأثيرهم، تاركًة الفئات السكانية 
مواجهة  في  حقوقها  من  تجردًا  أكثر  أصاًل  المحرومة 
الحاالت،  بعض  وفي  الكوكب.  بتغّير  المرتبطة  الصدمات 
تواجه الجهات التي تتحدث وتتصرف لصالح هذه الفئات 
هو  وكما  البدنية162.  سالمتها  تطال  تهديدات  المحرومة 
السكانية  الفئات  قدرة  دعم  فإن   ،3 الفصل  في  مبّين 
خالل  من  الفئات  هذه  وتمكين  التغيير  على  المحرومة 
احترام حقوق اإلنسان الخاصة بها، وزيادة فرص حصولها 
صوتها163،  إلى  واالستماع  تمثيلها  وضمان  الموارد،  على 
الكوكب  المفرغة لالختالالت على  الحلقة  أن يكسر  يمكن 

وفي المجتمع المحددة في الفصل 1 .



تمكين األفراد سعيًا 
إلى اإلنصاف واالبتكار 

ورعاية الطبيعة

الفصل

3

الجزء األول — تجديد التنمية البشرية لعصر األنثروبوسين  
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إنه عصر البشر.

التنمية البشرية تضع في صميمها البشر. وللبشر الوالية على التغيير.

ظم االجتماعية واإليكولوجية المترابطة   لكنهم يدفعون النُّ
إلى هوة الخطر.

 كيف يمكننا استخدام نفوذنا لتوسيع الحريات البشرية وتخفيف 
الضغوط عن الكوكب؟

 يبّين هذا الفصل  أن قدرتنا على ذلك تكمن في تعزيز اإلنصاف 
والعناية باالبتكار وغرس روح الرعاية لكوكب األرض.

الفصل 3

تمكين األفراد سعيًا إلى اإلنصاف واالبتكار ورعاية الطبيعة
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األنثروبوسين  تحديات  مواجهة  أن  إلى   1 الفصل  خلص 
التحرك.  نطاق  توسع  والحريات  البشرية  الوالية   بتوسيع 
أسلوب  عن  “الدفاع  بمحاولة  ذلك  عن  االستعاضة   أما 
بأنه  الفصل  هذا  ويفيد  بقيود.  فستصطدم   حياتنا” 
البشر بثالث طرق لتوجيه التحرك نحو  المهم تمكين  من 
اإلنصاف،  تعزيز  هي  الطرق  وهذه  الجذري.  التحّول 

والعناية باالبتكار، وغرس روح الرعاية للطبيعة.
القدرة  لهم  كانت  إذا  التغيير  تولي  يستطيعون  فالبشر 
أو في حال عدم  التحرك. ولكن، في حال إقصائهم،  على 
عن  االغتراب  حال  في  أو  الالزمة،  التكنولوجيات  توفر 
االضطالع  على  القدرة  أو  االستعداد  يخسرون  الطبيعة، 
بهذا الدور بطرق تعالج مسببات االختالالت في المجتمع 
وعلى الكوكب. غير أن اإلنصاف واالبتكار ورعاية الطبيعة، 
كلها عناصر يمكن أن تكسر دائرة تفاقم هذه االختالالت.
كل منها على حدة، نعم، ولكن جميعها معًا أيضًا، وهذا هو 

األهم )الشكل 1-3(.
عدم  أوجه  أن  منها  ألسباب  محوري،  واإلنصاف 
إلى اختالالت في  2 تؤدي  الفصل  الموثقة في  المساواة 
توزيع  في  التكافؤ  عدم  يكون  ما  وغالبًا  النفوذ.  موازين 
تكاليف  وفي  للبشر  الطبيعة  تقدمها  التي  المساهمات 

على  البشر  من  قلة  قدرة  في  متجذرًا  البيئي  التدهور 
عدم  وفي  السلبية،  العواقب  تحمل  بدون  االستفادة 
غير  على  التكاليف  يتحملون  الذين  الكثيرين  تمكين 
تجعل  البشر  من  قلة  األولى  المجموعة  وتمثل  تناسب. 
يصحح  اإلنصاف  لكن  متحيزة.  الجماعية  القرارات 
تخفيف  من  الجميع  فيستفيد  النفوذ  في  االختالالت 
هائلة  واإلمكانات  فيه.  ويساهم  الكوكب  عن  الضغوط 
الغابات  مساحة  وتوسيع  الشمسية1،  الطاقة  اللتقاط 
في  الكربون،  وتخزين  البيولوجي  التنّوع  حماية  بهدف 

حال تمكين البشر التخاذ هذه الخيارات2.

“ من المهم تمكين البشر بثالث طرق 
لتوجيه التحرك نحو التحّول الجذري. 

وهذه الطرق هي تعزيز اإلنصاف، والعناية 
باالبتكار، وغرس روح الرعاية للطبيعة.

األدوات  من  العديد  البشر  أعطى  الذي  االبتكار  أما 
لتخفيف  تسخيره  فيمكن  األرضية  ظم  النُّ على  للتأثير 
سياق  في  االبتكار  فهم  وينبغي  الكوكب.  عن  الضغوط 
يمكن  متعددة  ميادين  في  العلوم  في  التقدم  من  أوسع 

 الشكل 3-1 اإلنصاف واالبتكار وروح الرعاية للطبيعة يمكنها أن تكسر دائرة تفاقم االختالالت على الكوكب 
وفي المجتمع

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الصدمات

المخاطر

الضغوط

أوجه عدم 
المساواة

اإلنصاف

االبتكار

الرعاية

  االختالالت
على الكوكب

  االختالالت
في المجتمع
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دورات  وإغالق  الشمس  من  الطاقة  التقاط  تدعم  أن 
عن  ناتجة  اجتماعية،  تغّير  عملية  أيضًا  فاالبتكار  المواد. 
العمليات  في  المتجذرة  والتكنولوجيا  العلوم  في  التقدم 
العلم  على  االبتكار  يقتصر  وال  واالقتصادية.  االجتماعية 
إلى  تؤدي  مؤسسية  ابتكارات  يشمل  بل  والتكنولوجيا 

تحّوالت اجتماعية واقتصادية.
وأما روح الرعاية للطبيعة فتردد صدى أصوات السكان 
مدى  على  والثقافات  المجتمعات  من  والكثير  األصليين 
شبكة  من  جزءًا  البشر  تعتبر  أصوات  البشري.   التاريخ 
الحياة على هذا الكوكب وغالبًا ما تدار لها األذن الصماء. 
السنين  مليارات  من  دروسًا  بالرموز  التطور  وّثق  لقد 
 .)2-1 )اإلضاءة  بيولوجي  تنّوع  من  بنا  يحيط  ما  في 
نسّرع  أننا  مع  البيولوجي،  التنّوع  هذا  على  نعتمد  ونحن 
يمّكن  قد  للطبيعة  الرعاية  روح  غرس  ولكن  تدميره. 
البشر من إعادة النظر في القيم، وإعادة تشكيل األعراف 
تخفف  بطرق  الجماعية  القرارات  وتوجيه  االجتماعية، 

الضغوط عن الكوكب.
في  يسهم  الثالث  الطرق  بهذه  البشر  وتمكين 
تحيز  إلى  تؤدي  المساواة  عدم  فأوجه  الذاتي.  التعزيز 
أصحاب  لصالح  والتكنولوجيا  العلوم  في  االستثمارات 
األولويات  يبعد  قد  الطبيعة  عن  واالغتراب  النفوذ. 
الضغوط  لتخفيف  البشري  اإلبداع  تشجيع  مسار  عن 
من  المساواة  عدم  أوجه  تسهل  أن  فيمكن  الكوكب.  عن 
نفوذًا  األكثر  المجموعات  تمارس  حيث  النخب،  سيطرة 
القرارات،  صانعي  على  له  مبرر  ال  تأثيرًا  حظًا  واألوفر 
دخول  ويعرقل  السوق  في  المنافسة  من  يحد  قد   ما 
التحّول  إلى  تدفع  قد  التي  والشركات  المبتكرين 
الثقافي  التنّوع  تطّور  لقد   ،1 الفصل  بّين  وكما   الجذري. 
يعني  ما  البيولوجي،  التنّوع  مع  جنب  إلى  جنبًا  واللغوي 
الخسائر  توازي  البيولوجي  التنّوع  الخسائر في  أن  ضمنًا 
تسخير  يمكن  الطريقة  بهذه  البشر  وبتمكين  الثقافية3. 
وينظر  الجذري4.  التحّول  إلى  سعيًا  البشرية  الوالية 
الجزء المتبقي من هذا الفصل في كل مجال من مجاالت 

التمكين الثالثة على التوالي.

دعم اإلنصاف للنهوض بالعدالة االجتماعية 
وتوسيع الخيارات

البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه  تتمثل  ال 
يمكن  التي  االجتماعية  واالختالالت  الظلم  في  فقط 
البشر  رفاه  على  وتؤثر  المجتمعات  استقرار  تزعزع  أن 
البشر  تفاعل  كيفية  دورًا في  أيضًا  تؤدي  بل   وكرامتهم5، 
 مع الطبيعة، فتؤثر على الضغوط على الكوكب. وكما ورد 
المختلفة  المساواة  عدم  أوجه  تحدد   ،2 الفصل   في 
توزيع  نسبي(  تمكين  عدم  على  تنطوي  ما  غالبًا  )التي 

المحيط  في  للتغّيرات  استجابة  السكان  بين  المخاطر 
العبء  عادًة  تتحمل  المحرومة  فالفئات   الحيوي6. 
تدهور  يرتبط  ما  غالبًا  الحقًا،  موثق  هو  وكما  األكبر. 

الطبيعة باختالالت في موازين النفوذ.

 “ إن وضع خطة محورها  اإلنصاف 
أيضًا  أنه يستطيع  إال  بطبيعته،   أمر مهم 

البيئية  الفخاخ االجتماعية   أن يكسر 
المطاف الضغوط   فيخفف في نهاية 

عن الكوكب.

وقد تظهر أيضًا دوامة االختالالت المتآزرة في المجتمع 
الكوكب الموصوفة في الفصل 1 على شكل فخاخ  وعلى 
اجتماعية بيئية على نطاقات أضيق، ما يجعل من الصعب 
الهروب من المسارات التي تؤدي فيها أوجه عدم المساواة 
المستمرة إلى تفاقم سلوكيات تسبب تدهورًا في الطبيعة 

وضغوطًا على الكوكب7.
وتداعياتها  األنثروبوسين  عصر  مخاطر  أن  والواقع 
)الفصل 2( ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية سير المجتمعات. 
بين  النفوذ  موازين  في  االختالالت  تفضي  أن  ويمكن 
الفئات إلى تهيئة الظروف االجتماعية )مزيج من الحوافز 
واإلمكانيات الضيقة( التي تؤدي إلى اإلفراط في استغالل 
الحرمان  يدفع  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  الموارد. 
اعتماد  إلى  والمجتمعات  األفراد  الطاقة  في  النقص  أو 
ممارسات إنتاج غير فعالة أو إلى التسّبب بملّوثات خطيرة 

لضيق الخيارات المتاحة8.
مهم  أمر  اإلنصاف  محورها  خطة  وضع  فإن  لذا، 
الفخاخ  يكسر  أن  أيضًا  يستطيع  أنه  إال  بطبيعته، 
الضغوط  المطاف  نهاية  في  فيخفف  البيئية  االجتماعية 
طموح  هو  الجذري  التحّول  إلى  والطموح  الكوكب.  عن 
مهم على الصعيد العالمي، ترافقه مسؤولية مشتركة وإن 
إمكانات  في  الكبيرة  االختالالت  بسبب  متباينة،  كانت 
النفوذ  توزيع  جعل  في  التحدي  ويتمثل  االستجابة. 
والوالية أكثر إنصافًا من أجل توجيه العمل نحو التحّول 

الجذري في كل مكان.

 استحواذ على المكاسب وتصدير للتكاليف: 
التوزيع غير المتكافئ لمساهمات الطبيعة عبر البلدان

معظم  جدًا  المرتفعة  البشرية  التنمية  بلدان  تجّمع 
التكاليف  كامل  تتحمل  أن  بدون  الطبيعة  مساهمات 
على طول  القيم  توزع  وفي  العملية.   هذه  في  المترتبة 
 ،2 -3 الشكل  في  بيئيتين  لنتيجتين  األفقي   المحور 
التنمية  في  البيئية  المساواة  عدم  أوجه  عن   قصتان 
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يقيس  البيئة  سالمة  فمؤشر  البلدان.  عبر   البشرية 
مكاسب العالقة السليمة مع كوكب األرض من حيث الهواء 
والمخلفات.  للنفايات  الفعالة  واإلدارة  النظيفين   والمياه 
فيرصد  المادية  البصمة  من  الفرد  نصيب  مؤشر  أّما 

استخدام المواد لالستهالك المنزلي9.
البلدان10.  عبر  المساواة  لعدم  صارخة  أوجه  وتظهر 
بيئية  تحديات  المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان  فتواجه 
البيئة(  في سالمة  منخفضة  معدالت  تسجل  )فهي  كبيرة 
البلدان  من  بكثير  أقل  المادية  الموارد  من  وتستخدم 
البشرية   التنمية  بلدان  أما  السّلم.  من  اآلخر  الطرف   على 
البيئة  سالمة  في  أعلى  معدالت  فتسجل  جدًا  المرتفعة 

واستخدام المواد.

“ عبء التغّيرات في كوكب األرض ال يقع بالتساوي 
بين البشر. وهذا الوضع يمعن في زعزعة االستقرار 

إذ يكافئ أنماط اإلنتاج واالستهالك الحالية.

في  التغّيرات  فعبء  الحد،  هذا  عند  األمر  ينتهي  وال 
مثال  فلنأخذ  البشر.  بين  بالتساوي  يقع  ال  األرض  كوكب 
تغّير المناخ. من الُمرجح أن تسجل بلدان التنمية البشرية 
المنخفضة تزايدًا في عدد أيام األحوال الجوية الشديدة 
بقدر 50-100 يوم في المتوسط بحلول نهاية هذا القرن، 
في حين أن بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا قد تشهد 

)وفقًا  الشديدة  الجوية  األحوال  أيام  عدد  في  انخفاضًا 
هائلة،  البشر  على  اآلثار  وستكون  التخفيف(11.  لسيناريو 
يزداد  فقد  الحسبان:  التكّيف في  بعد دخول جهود  حتى 
الوفيات  عدد  ليماثل  الفقيرة   البلدان  في  الوفيات  عدد 

جراء السرطان اليوم12.
يكافئ  إذ  االستقرار،  زعزعة  في  يمعن  الوضع  وهذا 
ذلك،  إلى  باإلضافة  الحالية.  واالستهالك  اإلنتاج  أنماط 
في  االزدياد  في  آخذة  البيئية  المساواة  عدم  أوجه  فإن 
مؤشر  في  التوسع   في  آخذة  والفجوات  البلدان.  جميع 
المادية  البصمة  من  الفرد  نصيب  ومؤشر  البيئة  سالمة 
تعمل  المتقدمة  البلدان  أن  يعني  وهذا   .)3-3  )الشكل 
الطبيعة  من  االستفادة  على  قدرتها  تحسين   على 
أسرع  بوتيرة  نظافة(  األكثر  والهواء  المياه  خالل  )من 
البلدان  تلقي  نفسه،  الوقت  وفي  النامية.  البلدان  من 
حيث  )من  األرض  كوكب  على  متزايد  بعبء  المتقدمة 
البصمة المادية(، على الرغم من بعض الفصل حديثًا بين 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  ونمو  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
جدًا  المرتفعة  البشرية  التنمية  بلدان  من  قليل  عدد   في 

)الفصل 1(13.
البيئية  البصمة  أيضًا في حسابات  األنماط  وتظهر هذه 
المتكاملة14، التي تقارن بين الطلب على القدرة البيولوجية 
ينتج  ما  ُيقسم  أن  ويمكن  القدرة.  هذه  وتوفر  )البصمة( 
من عجز )أو مخزون( في القدرة البيولوجية إلى مكوناته 

الشكل 3-2 قصتان عن عدم المساواة البيئية

مالحظة: يشمل البلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من مركز جامعة ييل للقانون البيئي والسياسات البيئية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

 متوسط عدد صاحبات األراضي الزراعية في كل مجموعة 
تنمية بشرية، حسب آخر سنة متاحة )في المائة(

 متوسط عدد صاحبات األراضي الزراعية في كل مجموعة 
تنمية بشرية، حسب آخر سنة متاحة )في المائة(

قيمة دليل التنمية البشرية، 2018قيمة دليل التنمية البشرية، 2018
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الشكل 3-4 ديناميات عدم المساواة: البصمة الكربونية والعجز في القدرة البيولوجية

أ. يساوي نصيب الفرد من البصمة غير الكربونية المحلية ناقص نصيب الفرد من القدرة البيولوجية المحلية. تشير القيم السالبة إلى “االحتياطي”.
مالحظة: البيانات على مستوى البلدان باستخدام القيمة الوسيطة لتجميعها عبر مجموعات التنمية البشرية. مجموعة متوازنة من 104 دول، باالستناد إلى حسابات اإلنتاج.

.Global Footprint Network 2019 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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الشكل 3-3 تزايد في عدم المساواة البيئية

مالحظة: يشمل البلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. تمثل البيانات قيمًا وسيطة.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من مركز جامعة ييل للقانون البيئي والسياسات البيئية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

التغّير في قيمة مؤشر سالمة البيئة، 2017-2007
)القيم األعلى تشير إلى سجل بيئي أفضل(

التغّير في مؤشر نصيب الفرد من البصمة المادية، 2016-2000
)القيم األعلى تشير إلى ضغط أقل على الكوكب(
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القدرة  في  العجز  فيقيس  والكربونية:  الكربونية  غير 
البيولوجية غير الكربونية اإلفراط المحلي في االستخدام 
الكربون  مكّون  يقيس  حين  في  اإلنتاج،  لحسابات  وفقًا 
)البصمة الكربونية( االنبعاثات التي يمكن امتصاص بعضها 
محليًا، لكن الجزء المتبقي منها يصبح عاماًل خارجيًا يؤثر 

على كوكب األرض )الشكل 4-3(15.
وفي عام 2016، سجلت بلدان التنمية البشرية المرتفعة 
البيولوجية  القدرة  احتياطي  من  للفرد  نصيب  أعلى  جدًا 
غير الكربونية وأعلى نصيب للفرد من البصمة الكربونية. 
أما بلدان التنمية البشرية المنخفضة فسجلت احتياطيات 
أدنى من القدرة البيولوجية غير الكربونية وحتى نصيب 

أدنى للفرد من البصمات الكربونية.
العالمي  التجاوز  ارتفع  إلى عام 2016،  ومن عام 1990 
يتعلق  ما  وفي  المائة16.  في   70 إلى  المائة  في   29 من 
البيولوجية  القدرة  احتياطيات  تضاءلت  الفرد،  بنصيب 
غير الكربونية في كل المجموعات، ولكن بدرجة أكبر في 
سجلت  المقابل،  في  المنخفضة.  البشرية  التنمية  بلدان 
بلدان التنمية البشرية المرتفعة أكبر زيادة في نصيب الفرد 

من البصمة الكربونية.

الحد من أوجه عدم المساواة األفقي 
لكسر الفخاخ االجتماعية البيئية

 صحيح أن تصور التنمية المستدامة على أنها “تنمية تلبي 
المقبلة  األجيال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر  احتياجات 
على تلبية احتياجاتها”17 يعترف بمصالح األجيال الحالية 
واألجيال المقبلة على حد سواء، لكن هذا التصور ال يفسر 
ضمن  المساواة  عدم  أوجه  بين  المعقدة  العالقة  تمامًا 
الجيل الواحد وبين األجيال المختلفة18. فال تجانس في 
األجيال  وال  الحالي  الجيل  ضمن  ال  الطبيعة  مع  العالقة 
استخدام  في  بالتفاوت  اإلحاطة  من  بد  وال  المقبلة. 
من  عنه  ينجم  وما  المجتمعات  داخل  الطبيعية  الموارد 
أوجه عدم  تناقل  لفهم كيفية  البيئي  التدهور  فوارق في 
المترتبة على  المساواة من جيل إلى جيل، وحجم اآلثار 

تطور الضغوط البيئية.
للموارد  اإلسمي  االمتالك  أن  صحيح  معقدة.  العملية 
لتحقيق  اإلطالق  كاٍف على  غير  لكنه  هام،  أمر  الطبيعية 
لعنة  يسمى  ما  إلى  األدلة  بعض  وتشير  المنصف.  الرفاه 
المهم  ليس  الحاالت،  معظم  ففي  الطبيعية19.  الموارد 
التكاليف  توزيع  بل  ذاتها،  بحد  الطبيعية  الموارد  توفر 
والمكاسب  التكاليف  وتتأثر  بها.  المرتبطة  والمكاسب 
النسبي  وبالتوزيع  المختلفة  الفئات  تأثرًا شديدًا بمصالح 
للنفوذ بينها، وهي عوامل غالبًا ما تظهر على شكل أوجه 

عدم المساواة األفقي )أو بين الفئات(.

وتعود  التاريخ،  في  عميقًا  متجذر  األوجه  هذه   بعض 
المتكافئ  غير  التوزيع  كان  فقد  االستعمار.  إلى  أصوله 
توفر  االستعمارية صريحًا وواضحًا،  الحقبة  للنفوذ خالل 
المستعمرات بموجبه الموارد الطبيعية للقوة االستعمارية20. 
معظم  أن  النفوذ  موازين  في  االختالالت  هذه  وعنت 
فاحتفظت  االستعمارية.  القوة  لدى  تركزت  المكاسب 
المستعمرات بريع محدود من الموارد مع استنفاد رأسمالها 
تراكم  في  الديناميات  تفاوت  ويؤثر  تدريجيًا.  الطبيعي 

رأس المال على رفاه البشر عبر األجيال )الجدول 1-3(21.

 “ ال بد من اإلحاطة بالتفاوت في استخدام 
 الموارد الطبيعية داخل المجتمعات وما ينجم 

 عنه من فوارق في التدهور البيئي لفهم 
 كيفية تناقل أوجه عدم المساواة من جيل 

 إلى جيل، وحجم اآلثار المترتبة على تطور 
الضغوط البيئية.

وتظهر في العنصرية والطبقية ديناميات مماثلة داخل 
الطويل  المدى  على  البشرية  التنمية  يضعف  ما  البلدان، 
بأنشطة  أحيانًا  المرتبطة  البيئية  للمخاطر  التعرض  بفعل 
غير  ظروف  في  تعمل  الفئات  فبعض  االستخراج22. 
الموارد  وتستنفد  األراضي  في  تدهورًا  وتسبب  مستقرة 
أو  للنخبة  الريع  تدر  إنتاجية  عمليات  إطار  في  الطبيعية 
الشركات الكبيرة23. وفي هذه العمليات، تتقاطع انتهاكات 
حقوق اإلنسان مع االستخدام غير المستدام للموارد. فقد 
جرى مثاًل توثيق ممارسات العمل االستغاللي، بما في ذلك 
الرق واالتجار بالبشر، على طول سالسل اإلمداد باألغذية 
يحدث  ما  وغالبًا  العالم24.  أنحاء  جميع  في  البحرية 
صارمة،  استدامة  متطلبات  تفرض  بلدان  في  االستهالك 
وظروف  للموارد  المفرط  االستغالل  من  عام  نفور  مع 
العمل السيئة، لكن تعقيد سالسل اإلمداد يضعف مؤشرات 
الموارد  استخدام  بين  تربط  التي  والمعلومات  األسعار 

الجدول 3-1 أمثلة على أوجه عدم المساواة األفقي وأوجه عدم 
المساواة بين األجيال المتعلقة باالختالالت في موازين النفوذ

المجموعة التي تركز النفوذ 
وتستفيد منه

القوة االستعمارية
الفئات األوفر حظًا

النخب
الشركات الكبيرة

الفئات المحرومة
المستعمرة

األقليات العرقية/اإلثنية
العمال ذوو العائدات المنخفضة

المجتمعات المحلية

استخراج المنافعالجيل الحالي
 التكاليف المحدودة في 

أغلب األحيان

المنافع المحدودة
التكاليف الخارجية

الجيل المقبل
يرث:

رأس المال المنَتج المرتفع
رأس المال البشري المرتفع

رأس المال المنَتج المنخفض
رأس المال البشري المنخفض

رأس المال الطبيعي المستنَفد

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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واستهالكها. واألسوأ من ذلك أن الجهود المبذولة لصون 
االستغالل  تفاقم  أن  يمكن  معين  مكان  في  االستدامة 
أواخر  من  فابتداء  أخرى.  أماكن  في  للموارد  المفرط 
سمك  بأرصدة  المتعلقة  الشواغل  أدت  مثاًل،  التسعينات 
االستهالك  في  كبير  انخفاض  إلى  البلطيق  بحر  في  القد 
اضطلع  قوي  حشد  بعد  السويد،  في  القد  لسمك  المحلي 
القد  لسمك  العام  االستهالك  لكن  المدني.  المجتمع   به 
لم يتغّير إال قلياًل مع تلبيته من خالل عمليات االستيراد25. 
البحرية  باألغذية  اإلمداد  سالسل  تزداد  أن  ويمكن 
بالموارد  التجاري  االهتمام  تزايد  مع  وضبابية  تعقيدًا 

مجاالت  أكثر  في  المحرز  التقدم  مع  وحتى  البحرية. 
انتهاكات أخرى أقل  انتهاك حقوق اإلنسان فظاعة، تديم 
المنافع  إلى  العادل  الوصول  من  تحرم  أو  التمييز   بروزًا 

البحرية وتشاركها26.
 وتفضي هذه الديناميات إلى نتيجتين على المدى الطويل، 
واالستخدام  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  هما: 
المفرط للموارد، ما قد يؤدي إلى فقدان التنّوع البيولوجي 
الموارد  استنفاد  يحدث  أن  الُمرجح  ومن   .)1-3 )اإلطار 
محدودة  حوافز  نفوذًا  األكثر  الفئة  تجد  عندما  الطبيعية 
اآلخرين  على  المفرط  االستغالل  بتداعيات   لالهتمام 

اإلطار 3-1 فقدان التنّوع البيولوجي في األمازون يأتي على التمكين

سافانا  غابات  إلى  مطيرة  غابات  من  التحّول  خطر  األمازون  غابات  مثل  الحاسمة  األهمية  ذات  اإليكولوجية  ظم  النُّ تواجه 
مع تزايد انحسار الغابات الناجم في المقام األول عن الحرائق والتغّيرات في استخدام األراضي. وفي بعض األحيان، يقوم 
المزارعون والعمال الزراعيون بإشعال الحرائق بهدف إعداد األراضي إلعادة زراعتها أو التخلص من األعشاب الضارة. وفي عاَمي 
2018 و2019، شهدت البرازيل وبوليفيا خسائر كبيرة في الغابات األولية. وفي بوليفيا، يعود السبب إلى الحرائق والنشاط 
االستخدام  أجل  الغابات من  وإزالة  األشجار  إلى قطع  الغالب  السبب في  البرازيل فيعود  أما في  النطاق.  الواسع  الزراعي 

المتجدد لألراضي والزراعات الجديدة )االطالع على الخريطة(1.

الغابات المتالشية في األمازون

.WRI 2019 المصدر: الصندوق العالمي للطبيعة، باالستناد إلى

المياه،  تدوير  في  وقصور  التلّوث،  نسبة  وارتفاع  الموائل،  وتدهور  البيولوجي،  التنّوع  فقدان  إلى  الغابات  إزالة  أدت 
وتزايد الفقر2. وقد عثرت دراسة لقرى األمازون في بيرو على مدى 30 عامًا على أدلًة راسخة على تبعية المسار، نحو شرك 
الفقر، للماضي3. ويمكن أن يكون لحيازة األراضي واألصول األسرية السابقة تأثير كبير على ملكية األراضي واستخدامها 
في المستقبل. وفي األساس، تقتصر عادًة نشاطات األسر المعيشية الفقيرة في األراضي على إنتاج المحاصيل السنوية 
تقع  أن  يمكن  بالتالي،  التربة.  مغذيات  لتستعيد  تستريح  أراضيها  ترك  األسر  هذه  تستطيع  ال  أو  الكفاف  نحو  الموجهة 
اليومي،  والعمل  األسماك،  صيد  على  أكثر  يعتمد  فقرًا  األشد  المعيشية  األسر  فدخل  األراضي.  استخدام  فقر  شرك  في 
والحيوانات الصغيرة، والحصاد غير المستدام لمنتجات الغابات غير الخشبية4. ولهذه النشاطات آثار مباشرة على رفاه البشر، 
المعيشية  األسر  وجدتها  التي  الطرق  إحدى  أما  جديد.  من  الثانوية  الغابات  ونمو  المدارية  الغابات  إزالة  ديناميات  وعلى 
األشد فقرًا لعدم الوقوع في الفخ فتمثلت في الهجرة لالستقرار في مكان آخر، هجرة يمكن أن تقلل أيضًا من الضغوط 

على األراضي.

مالحظات
.Barrett, Travis and Dasgupta 2011 .4 .Coomes, Takasaki and Rhemtulla 2011 .3 .WWF 2020b .2  .WRI 2019 ؛Weisse and Dow Goldman 2020 .1
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 غيانا
الفرنسية

سورينام

غيانا

فنزويال
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إكوادور

البرازيل

حماية صارمة
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حدود دولية
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مفتاح الخريطة
المساحات المحمية
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بالكامل،  االحتياطيات  ونفاد  التلّوث،  ذلك  في   )بما 
النتائج صلة تذكر  البيئية األخرى(. وليس لهذه  واألضرار 
فالفئات  المقبلة.  األجيال  برفاه  المتعلقة  بالتفضيالت 
المهيمنة تستطيع أن تنقل امتيازاتها إلى أوالدها وأحفادها، 

في حين تواجه الفئات المحرومة قيودًا في خياراتها.

“ أوجه عدم المساواة في التمكين اليوم هي 
أساس المشاكل البيئية التي يهدد الكثير منها 
رفاه األجيال المقبلة. ومن أجل غد أفضل، 

من المهم تمكين الفئات المحرومة اليوم. 

وتشير دراسات حاالت إلى أن أوجه عدم المساواة ضمن 
والتدهور  األجيال  بين  المساواة  بعدم  ترتبط  اليوم  جيل 
بإيجاز  بعضها  يرد  متعددة،  قنوات  خالل  من   البيئي27 
المساواة  عدم  أوجه  ليست  وعمومًا،   .2-3 الجدول   في 
ديناميات  من  متنّوعة  مجموعة  في  بل  الدخل  في   هذه 
تداعيات  من  لها  وما  بالسياق  الخاصة  المساواة  عدم 
المساواة  عدم  أوجه  ذلك  في  بما  الطبيعة،   على 
 في اإلجراءات والتوزيع التي تناولها الفصل 2 28. وتشدد 
 التفاعالت المحلية والوطنية والعالمية على اآلثار المتفشية 
التدهور  ذلك  في  بما  المساواة،  عدم  عن  تترتب   التي 
الطبيعية،  للموارد  المفرط  واالستغالل  المحلي،   البيئي 

وانبعاثات غازات الدفيئة. ففي جميع القنوات،  أوجه عدم 
البيئية  المشاكل  أساس  هي  اليوم  التمكين  في  المساواة 
وفي  لذا،  المقبلة.  األجيال  رفاه  منها  الكثير  يهدد  التي 
الفئات  المهم تمكين  استراتيجية من أجل غد أفضل، من 

المحرومة اليوم.
هذه  تفاقم  إلى  المناخ  تغّير  يؤدي  أن  ويمكن 
الفئات  تواجه   ،2 الفصل  في  مبّين  هو  وكما  األنماط. 
المختلفة  األشكال  بفعل  متناسب  غير  عبئًا   المحرومة 
البلد  ضمن  أو  البلدان  بين  سواء  البيئية،  لالختالالت 
والمثال  القائمة.  المساواة  عدم  أوجه  يفاقم  ما  الواحد، 
مناطق  في  يعيشون  الذين  األشخاص  ذلك   على 
منخفضة  ريفية  ساحلية  مناطق  وفي  حظًا  أقل  زراعية 
آثار  من  أصاًل  يعانون  األشخاص  فهؤالء   االرتفاع. 
البيئية  والفخاخ  الفقر  شرك  تفاقم  التي  المناخ،  تغّير 
القائمة. ومن مظاهر ذلك أن خفض معدل وفيات الرضع 
أكثر  المشكلة  تكون  المناطق حيث  هذه  في  وتيرة  أبطأ 
البشرية  التنمية  في  الفجوات  يوسع  ما  أصاًل،  حدة 
الرضع  وفيات  في  التباين  ويتناقض   .)5-3 )الشكل 
في  المتوسط  في  المالحظ  التقارب  مع  حادًا  تناقضًا 
األشد  البلدان  في  أكبر  انخفاض  مع  النامية،  البلدان 
على  البيئية  العوامل  تأثير  كيفية  يؤكد  ما   ،29 فقرًا

االختالالت االجتماعية.

الجدول 3-2 أنماط ديناميات التفاعل بين عدم المساواة واالستدامة

اإلجابةكيف يؤثر عدم المساواة ضمن الجيل الواحد اليوم على االستدامة

الجهات الفاعلة التي ينبغي تمكينها نتائج االستدامةدينامية التفاعل

الفئات المحرومةخدمات بيئية متدنيةتوزيع الموارد

البلدان الناميةغازات الدفيئةالحيز اإليكولوجي

األكثريات من خالل الحوافز االجتماعيةاإلفراط في االستغالل، والتلّوثاستحواذ النخبة على الموارد

الفئات المحرومةخدمات بيئية متدنيةالتهميش

الجميع من خالل المعارف وتغيير األعراف ورعاية الطبيعةاإلفراط في االستغالل، وغازات الدفيئة، والتلّوثالوضع االجتماعي واالستهالك

الجميع من خالل المعارف وتغيير األعراف ورعاية الطبيعةاإلفراط في االستغالل، وغازات الدفيئة، والتلّوثاالنفصال عن البيئة

األكثريات من خالل الحوافز االجتماعية، والمجتمعات اإلفراط في االستغالل، وغازات الدفيئة، والتلّوثأوجه قصور السوق
المحلية

المجتمعات المحليةخدمات بيئية متدنيةضيق نطاق التدخل البيئي

الفئات المحرومة، والمجتمعات المحليةاإلفراط في االستغالل، والتلّوثالعمل الجماعي

السكان األصليون، والمجتمعات المحليةاإلفراط في االستغالل، وغازات الدفيئة، والتلّوثاألخالق – النفوذ – المعارف

توزيع الموارد: ينتج عدم المساواة وعدم االستدامة عن التوزيع غير المتكافئ للموارد، مثل المياه واألراضي، بين الفئات. الحيز اإليكولوجي: يقيس التوزيع غير المتكافئ  مالحظة: 
“للحيز اإليكولوجي”، مثل ميزانية غازات الدفيئة، أوجه عدم المساواة االقتصادية والمكانية والسياسية ويعيد تمثيلها. استحواذ النخبة على الموارد: يسّهل تركيز النفوذ والثروة في أيدي 
النخبة التلّوث والتدهور البيئي مع اإلفالت من العقاب. التهميش: تؤدي الصدمات البيئية إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، فتسهم في دوامات اإلفقار والتدهور البيئي. الوضع 
االجتماعي واالستهالك: يمكن أن تدفع التسلسالت الهرمية للوضع االجتماعي إلى أشكال غير مستدامة من استهالك المواد. االنفصال عن البيئة: يمكن أن يحد التوسع العمراني من 
اعتماد البشر المباشر على الطبيعة، فيفاقم أوجه عدم المساواة االجتماعية ويقلل االهتمام باالستدامة. أوجه قصور السوق: يمكن لألسواق المحررة من القيود التنظيمية أن تسهم في 
عدم المساواة االقتصادية وعدم االستدامة البيئية على حد سواء. ضيق نطاق التدخل البيئي: يمكن أن تؤدي التدخالت التي تستهدف االستدامة البيئية فقط إلى اإلقصاء االجتماعي. 
العمل الجماعي: يمكن أن تضر أوجه عدم المساواة باالستدامة من خالل جعل التعاون أكثر صعوبة. األخالق – النفوذ – المعارف: يمكن أن يسهم عدم االحترام المحتمل للخيارات األخالقية 

المتنّوعة في أوجه عدم مساواة في السياسات والمعارف وفي عدم االستدامة.
.Leach and others 2018 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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األفقي  سيما  ال  المساواة،  عدم  أوجه  تدفع  قد  وبذلك، 
منها، إلى التدهور البيئي وإلى عدم المساواة بين األجيال 
إلى  اإلنصاف  تعزيز  يؤدي  أن  ويمكن  سواء30.  حد  على 
وتخفيف  البشرية  بالتنمية  النهوض  من  البشر  تمكين 
الضغوط عن كوكب األرض. ولدى المجتمعات األكثر تماسكًا 
آليات اجتماعية يمكن أن تقّلص الفجوات في التمكين على 
نحو منصوص عليه في التشريعات والسياسات، بدءًا من 
على  االجتماعية  والحماية  )الضرائب  الضريبية  التدابير 
وسياسات  التنظيمية  السياسات  إلى  وصواًل  سواء(  حد 
للنفوذ االقتصادي في  المفرط  التركز  )التي تمنع  التنافس 
االحتكارات(31. أما في المجتمعات األقل تماسكًا فيمكن أن 
تؤدي أوجه عدم المساواة القائمة بين الفئات، وهي أوجه 
اجتماعية32  تكاليف  إلى  البيئية،  العوامل  بفعل  تتضخم 
شكلت مصدر إلهام للحشد االجتماعي، مثل حركة العدالة 

البيئية )اإلطار 2-3(.

معالجة أوجه عدم المساواة ضمن البلد 
الواحد لتخفيف الضغوط عن الكوكب

التي  الوحيدة  ليست  األفقي  المساواة  عدم  أوجه  لكن 
تتسم باألهمية. فمعالجة أوجه عدم المساواة بين األفراد 
تستطيع أيضًا أن تمّكن المجتمعات من النهوض بالتنمية 

معًا.  آن  في  الكوكب  على  الضغوط  من  والحد  البشرية 
لنأخذ مثال الحدود الحالية لإلنجاز في العمر المتوقع عند 
مختلف  إلى  بالنسبة  الدراسة  سنوات  ومتوسط  الوالدة 
مستويات الدخل )الشكل 3-6(. في ما يتعلق بأي مستوى 
في  النتائج  في  كبير  تباين  يظهر  الدخل،  مستويات  من 
تعزيز  إمكانية  إلى  إشارة  في  والتعليم،  الصحة  مجالي 
الدخل )وما يرتبط بذلك  المجالين من دون زيادة  هذين 
إمكانات  تبرز  أخرى،  بعبارة  الكوكب(.  على  ضغوط  من 
للنهوض  الدخل  مستويات  من  مستوى  كل  على  كبيرة 
اإلنجازات  الفجوات في  البشرية عن طريق سد  بالتنمية 
في  الصحة والتعليم، وبالتالي النهوض باإلنصاف في أي 

بعد من هذين البعدين.
إعادة  أيضًا في  التقدم في مجال اإلنصاف  وقد يسهم 
المساواة ضمن  أن يشكل عدم  األولويات. فيمكن  تحديد 
إلى  االجتماعية  الحاجة  وراء  يكمن  عاماًل  الواحد  البلد 
زيادة استهالك المواد33 وأهمية النمو االقتصادي في إيجاد 
الفرص لألشخاص األقل حظًا34. ويترافق ارتفاع مستوى 
واألهداف  التعاقبية35  اإلنفاق  سالسل  مع  المساواة  عدم 
المتحركة: البشر يحرزون التقدم في الظروف المادية، لكن 
هذا ال يترَجم بالضرورة زيادًة في اإلمكانات36 أو ارتفاعًا 
التي  المجتمعات  ففي  السعادة37.  مستوى  في  ملحوظًا 
البشر  يميل  المساواة،  عدم  من  أعلى  مستويات  تسجل 
 إلى البحث عن المكانة االجتماعية عن طريق االستهالك، 

الشكل 3-5 الفوارق تتسع في معدالت وفيات الرضع في المناطق المعرضة للمخاطر في البلدان األشد فقرًا

مالحظة: يشير المعدل المرتفع لوفيات الرضع إلى 32 حالة وفاة على األقل لكل 1,000 مولود حي.
.Barbier and Hochard 2018 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من
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إلى  المنخفض  الدخل  بأصحاب  أحيانًا  يدفع  ما  وهذا 
تقليص استهالكهم من السعرات الحرارية ألجل مشتريات 
المحلية  المجتمعات  أن  والمؤسف  الطموح38.  عن  تعّبر 
المنخفضة االستهالك والمنصفة اجتماعيًا، مثل العديد من 

السكان األصليين، تعرضت لتهميش متزايد39.
وخالصة القول إن زيادة اإلنصاف يمكن أن تشكل قوة 
الضغوط  وتخفيف  االجتماعي  االستقرار  لتحقيق  فاعلة 
البيئية. لكن اإلنصاف ليس العامل الوحيد، وقد ال يؤدي 
إلى جانب  السبب،  لهذا  النتائج.  إلى هذه  تعزيزه بمفرده 
العناية  خالل  من  البشر  تمكين  جدًا  المهم  من  اإلنصاف، 
باالبتكار وغرس روح الرعاية للطبيعة. ومنظور اإلنصاف 
 أساسي، مثاًل، للتحّوالت في قطاع الطاقة من أجل تحقيق 
هدف إزالة الكربون. والواقع أن بعض األدوات الرئيسية 
على  الدعم  وخفض  الكربون  أسعار  مثل  الكربون،  إلزالة 
في  معقدة  تأثيرات  على  تنطوي  األحفوري،  الوقود 
التوزيع )الفصل 5(. وقد يغذي ذلك روايات الصراع بين 
التنفيذ  فيعّقد  المقبلة،  األجيال  ورفاه  اليوم  اإلنصاف 
حدة  تخفيف  يمكن  ولكن،  التدابير.  لهذه   السياسي 
التوتر إذا أدرج صانعو السياسات اعتبارات اإلنصاف في 

تصميم السياسات.

دور  مثاًل  والتحويالت  التصاعدية  للضرائب  وسيكون 
رئيسي يمكن تحقيقه من خالل حزم تعويضية40 وبدائل 
الكربون41.  الكثيفة  والخدمات  للسلع  الكلفة  ميسورة 
االبتكار،  خالل  من  سبق  مما  الكثير  تيسير  أيضًا  ويمكن 
عبر  أو  تنافسية  بأسعار  المتجددة  الطاقة  عبر  سواء 
أن يدخل  المالية. وينبغي  الموارد  االبتكار في تخصيص 
اإلنصاف في مكونات رعاية الطبيعة أيضًا. وكما يرد في 
تنطلق  التي  السياسات  من  يهدف جيل جديد   ،6 الفصل 
للبيئة  المسؤول  االستخدام  إلى  الرأس  إلى  القاعدة  من 
البشرية.  بالتنمية  النهوض  مع  بالتزامن  حمايتها  وإلى 
السياسات  هذه  نجاح  يتوقف  الحاالت،  من  كثير  وفي 

على تمكين السكان األصليين والمجتمعات المحلية.

العناية باالبتكار لتوسيع الفرص

قد  جديدة  وتكنولوجيات  أفكار  ونشر  توليد  أن  صحيح 
البشرية  أعطيا  لكنهما  البشر،  رفاه  تحسين  إلى  أفضيا 
المواد وممارسة  الطاقة واستخدام  أدوات اللتقاط  أيضًا 
اختالالت  إلى  أدت  الحيوي  الغالف  على  الضغوط 
جاء  وقد  اليوم42.  نشهدها  الكوكب  على  مسبوقة  غير 

اإلطار 3-2 حركة العدالة البيئية

نشأت العدالة البيئية في القرن الماضي كحركة دولية شاملة لمختلف األجيال واألعراق. وهي تسعى إلى تعزيز العدالة 
وبيئة  بمجتمع  وتطالب  والصحية،  واالقتصادية  البيئية  القضايا  بين  الروابط  تدرك  واالجتماعية. وهي  واالقتصادية  البيئية 
االجتماعية  والقيم  باألعراف  أيضًا  بل  فحسب،  الرسمية  والسياسات  باألنظمة  البيئية  العدالة  تهتم  ال  ونظيفين.  آمنين 
والثقافية، والسلوكيات والمواقف. ومنذ سنواتها األولى، كانت العدالة البيئية حركة هجينة، انبثقت من حركة الحقوق 
واألوساط  الحكومية  غير  المنظمات  في  وسياسيًا  اجتماعيًا  مفهومًا  لتشكل  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  المدنية 

األكاديمية1.
ظهرت الحركة في الستينات عندما تأثرت مجتمعات السود واألمريكيين األفارقة في الواليات المتحدة األمريكية بشكل 
غير متناسب بالتلّوث الناجم عن استخدام األراضي غير المرغوب فيه وبمرافق النفايات في أحيائها. فتحرك السود واألمريكيون 
األفارقة ضد الظلم البيئي في تينيسي، حيث دعوا إلى تحسين ظروف العمل الخاصة بعمال النفايات. وفي وقت الحق في 
الثمانينات، أقامت شركة لتصنيع المحّوالت الكهربائية في والية كارولينا الشمالية منشأة النفايات السامة التابعة لها في 
بلدة ذات أغلبية من السود/األمريكيين األفارقة2. في الوقت نفسه تقريبًا، جمع روبرت بوالرد بيانات عن العديد من دعاوى 
النفايات في هيوستن في والية تكساس جرى  المائة من  82 في  أن  ليظهر  1930 و1978  بين عامي  المدنية  الحقوق 

التخلص منها في أحياء السود واألمريكيين األفارقة، وهو نمط مّطرد في جنوب البالد3.
واألكاديميين  والباحثين  الناشطين  بانتباه  حظيت  عندما  التسعينات،  في  العالم  أنحاء  باقي  إلى  الحركة  توسعت  ثم 
يعيشون  المتحدة  الواليات  في  األفارقة  واألمريكيين  السود  من  المائة  في   71 كان   ،2002 عام  وفي  والسياسيين. 
في مقاطعات تنتهك المعايير االتحادية لتلّوث الهواء4. وما هذه سوى أمثلة على الظلم البيئي الذي يجري في ظله 
أخرى.  مناطق  بها  تسمح  ال  التي  النفايات  مرافق  أو  النفايات  مطامر  إلقامة  للمخاطر  المعرضين  سكن  مناطق   اختيار 
البشر  لجميع  المجدية  والمشاركة  العادلة  “بالمعاملة  تهتم  دراسة،  ميدان  اآلن  تشكل  التي  البيئية  العدالة  صارت   وقد 
البيئية  والسياسات  واألنظمة  القوانين  وضع  مجال  في  الدخل،  أو  القومي  األصل  أو  اللون  أو  العرق  عن  النظر   بغض 

وتنفيذها وإنفاذها”5.

مالحظات
 Southern Organizing Committee for Economic and Social  .4  .Bullard 1983  .3  .Mayhew Bergman 2019  .2  .Rasmussen and Pinho 2016  .1

.EPA 2020a .5 .Justice 2002
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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هي  كما  التقني،  للتغّير  مقصودة  غير  كنتائج  بعضها 
زادت  التي  االصطناعية  األسمدة  إلى  بالنسبة  الحال 
اليوم  تزعزع  لكنها  المحاصيل  إنتاجية  من  كبير   إلى حد 
كان  الموارد،  محدود  كوكب  فعلى  النيتروجين.   دورة 
على  والقدرة  األفكار  بفضل  ممكنًا  البشر  ازدهار 
يوم43.  بعد  يومًا  فعالية  تزداد  بطرق  الموارد   استخدام 
يسميه  ما  في  الواسع،  بمفهومها  باالبتكار   والعناية 
 ستيغلتز وغرينوالد “مجتمعات التعلم”، أهم من أي فكرة 

أو تكنولوجيا منفردة44.
الطاقة  نحو  التحّول  فإن   ،1 الفصل  في  ورد  كما 
المظاهر  من  سيكون  المواد  دورات  وإغالق  المتجددة 
عن  الضغوط  تخفيف  أجل  من  الجذري  للتحّول  الهامة 
يتمثل  أن  يجب  بالطاقة،  يتعلق  ما  وفي  األرض.  كوكب 
التقاط  نحو  مثاليًا  والتحّول  الكربون،  إزالة  في  الهدف 
المحدود  الطاقة غير  الشمس، مصدر  الطاقة مباشرًة من 
يتعلق  ما  في  أما  البشرية.  الزمنية  المقاييس   على 
من  الحد  في  الهدف  يتمثل  أن  فيجب  بالمواد 
المغلقة.  المواد  دورات  نحو  التقارب  وتحقيق  النفايات 
 ،45 كبيرًا تكنولوجيًا  ابتكارًا  الهدفان  هذان   ويتطلب 

 إلى جانب ابتكارات اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقًا تحدد 
على  الجديدة  التكنولوجيات  تأثير  المطاف  نهاية  في 

البشر والكوكب.

 “ التحّول نحو الطاقة المتجددة وإغالق دورات 
 المواد سيكون من المظاهر الهامة للتحّول الجذري 

 من أجل تخفيف الضغوط عن كوكب األرض. 
 ويتطلب هذان الهدفان ابتكارًا تكنولوجيًا كبيرًا، 

 إلى جانب ابتكارات اقتصادية واجتماعية 
أوسع نطاقًا.

االصطناعي  الذكاء  بين  تتراوح  قضايا  إلى  وبالنسبة 
والتعديل الجيني، يسجل التغّير التكنولوجي وتيرة سريعة 
يمكن  ال  جديدة  مؤسسات  يتطلب  قد  أنه  حد  إلى  جدًا 
بالضرورة التنبؤ بها مسبقًا. ويرجع ذلك في جزء منه إلى 
أن العلوم يجب أن تواجه قضايا معيارية ومشبعة بالقيم، 
وأن تحديات عصر األنثروبوسين تفرض أبعادًا جديدة46. 
االجتماعية  االبتكار  عملية  تستمر  أن  الُمرجح  ومن 
“دماغنا  أن  بما  والتسارع  التطور  في  والتكنولوجية 
والتكنولوجيات  ترابطًا،  أكثر  ويصبح  يتوسع  الجماعي” 
تؤدي  أن  يمكن  المثال،  ذلك47. على سبيل  الرقمية تسهل 
الفائق  التوصيل  أنها تظهر خصائص  مادة اكتشف مؤخرًا 
على درجة حرارة الغرفة )ولكن على ضغط عال( إلى الحد 

كثيرًا من خسائر نقل الطاقة والحاجة إلى تخزينها48.
مباشرة  الرقمية  التكنولوجيات  تخفف  قد  الواقع،  في 
البشرية،  بالتنمية  وتنهض  الكوكب  على  الضغوط  من 

 الشكل 3-6 زيادة الكفاءة االجتماعية للدخل )التحرك نحو الحدود( يمكنه أن يعزز اإلنصاف بينما يخفف الضغوط 
عن الكوكب

متوسط سنوات الد�اسة (بالسنوات)العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي على الصعيد دون الوطني (على المقياس اللوغا��تمي)

15

10

5

0

90

80

70

60

50

681012681012

مالحظة: يحدد خط الكفاءة تقريبيًا اإلنجازات في مجالي الصحة والتعليم عند مستوى دخل معين، وُيحسب باستخدام تراجعات كمية لشريحة التسعين في المائة.
.Smits and Permanyer 2019 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى حسابات قيم دليل التنمية البشرية دون الوطني في
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أيضًا، كما هو مبّين الحقًا.   المخاطر  انطوت على  لو  حتى 
حاسم  تمكين  عامل  بالفعل  تشكل  الرقمية  فالتكنولوجيا 
في التنمية، والدليل جلي ابتداء من الدفع بواسطة الهاتف 
المحمول وصواًل إلى التمويل الجماعي49. وقد ثبت خالل 
الرقمية  التكنولوجيا  عن  غنى  ال  أن  كوفيد-19  جائحة 
للعمل والتعليم والرعاية الصحية وللبقاء على تواصل مع 
من  الموسع  الرقمي  المجال  خفف  ذلك،  إلى  اآلخرين50. 
الضغوط عن الكوكب، مبّينًا طريق التقدم على هذا المسار 
في حال ترسّخت أكثر التغّيرات المؤقتة في السلوكيات51. 
بالتمويل  المعنية  المستوى  الرفيعة  العمل  فرقة  وقدمت 
الرقمي التابعة لألمين العام لألمم المتحدة توصيات متعددة 
أهداف  تحقيق  أجل  من  الرقمي  التمويل  من  لالستفادة 
التنمية المستدامة52. وخلصت إلى أن الرقمنة ستمنح البشر 
أي  العالمي،  التمويل  استخدام  كيفية  على  أكبر  سيطرة 
أموالهم الخاصة. فمن شأن إضفاء الطابع الديمقراطي على 
التمويل، الذي يصير ممكنًا بفضل الرقمنة، أن يمّكن البشر 
من خالل ضمان ترجمة قيمهم إلى طريقة لتوجيه التمويل 
الضرائب  دافعو  يحاسب  عندما  الحال  هي  كما  العالمي، 

الحكومات أو يحاسب المستثمرون المؤسسات المالية.

تشكيل االقتصادات والمجتمعات ورفاه البشر

اإلنترنت  مثل  الحديثة  االتصاالت  تكنولوجيات  بلغت 
اإلنتاج  على  الديمقراطي  الطابع  وإضفاء  األفكار  بتبادل 
مسبوقة53.  غير  آفاق  إلى  المعارف  إلى   والوصول 
في  العصرية  المجتمعات  تتبعها  التي  المسارات  وتعتمد 
على  ضغوطها  وكذلك  المستقبل،  طريق  على  تقدمها 
الكوكب، على شبكات المعارف هذه. إلى ذلك، تترتب على 
استخدام  على  مباشرة  آثار  أيضًا  الرقمية  التكنولوجيات 
الموارد. فاالبتكار ينتج باستمرار تطبيقات جديدة يمكنها، 
في حال توسيع نطاقها، أن تخفض من استخدام الطاقة 
العمل  يخفض  المثال،  سبيل  وعلى  األخرى54.  والموارد 
فيحد  والتنقل،  الجوي  السفر  من  بعد  عن  واالجتماعات 

بذلك من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون.
مجموعات  مع  المكتبي،  الحيز  مثل  الموارد،  وتشارك 
نفسه،  الحيز  على  يتناوبون  الذين  العمال  من  مختلفة 
يحسن كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الحيز والموارد 
يستمر  قد  كوفيد-19،  انتهاء جائحة  بعد  األخرى. وحتى 
المكاتب.  في  الحضور  نسبة  تخفيض  نحو   التوجه 
 ،Grab  ،Didi Chuxing مثل  النقل،  مركبات  تشارك  أما 
Zipcar ،Uber ،Lyft ،LittleCab، فيمكن أن يخفض من 
نسبة ملكية السيارات، فيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل 
الموارد الالزمة لبناء السيارات وتقليل استخدام الوقود55. 
ويمكن للتطبيقات التي يشّغلها الذكاء االصطناعي تحسين 

كفاءة الطاقة والمواد. فيمكن لألجهزة الذكية أن تحد من 
منِظمات  وتستطيع  ملحوظ.  نحو  على  الطاقة  استخدام 
أشخاص  يشغل  متى  تكشف  أن  مثاًل  الذكية  الحرارة 
وتشجع  المبنى،  هذا  شاغلي  تفضيالت  وتتعلم  المبنى، 
التدابير ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. وفي المملكة 
المتحدة مثاًل، يمكن لألجهزة الذكية التي تتحكم بالتدفئة 
في المباني أن تخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة 1.2-2.3 في المائة56.

 “ اإلنجازات التكنولوجية التي ال تترافق مع 
 تغّيرات في األنظمة والسلوكيات ليست كافية 

 لتخفيف الضغوط عن الكوكب. وللبيانات 
وتطبيقات الذكاء االصطناعي تأثير كبير 

الستخدامها هي أيضًا للطاقة. 

األغذية  فائض  بين  التشاركي  االقتصاد  ربط  ذلك،  إلى 
الغذائي.  األمن  إلى  تفتقر  التي  واألسر  ُيهدر  أن  الُمرجح 
وفي بلدان الدخل المرتفع، يتركز معظم هدر األغذية في 
 ،OLIO نجحت  وقد  واالستهالك.  بالتجزئة  البيع  مراحل 
وهي منصة شعبية لتشارك األغذية في المملكة المتحدة، 
في توزيع 60 في المائة من 170,000 قائمة للمواد الغذائية 
من  كبيرة  كمية  بذلك  فأبعدت  اإللكتروني،  موقعها  على 
المواد الغذائية عن مصير الهدر57. كذلك، تستطيع التقنيات 
معدالت  من  تزيد  أن  االصطناعي  الذكاء  على  القائمة 
إعادة التدوير58. والتكنولوجيات الرقمية قادرة على رصد 

استخدام الموارد واستخراج الموارد غير المشروع59.
تترافق  ال  التي  التكنولوجية  فاإلنجازات  حذاِر.  ولكن، 
مع تغّيرات في األنظمة والسلوكيات ليست كافية لتخفيف 
الذكاء  وتطبيقات  وللبيانات  الكوكب.  عن  الضغوط 
للطاقة.  أيضًا  هي  الستخدامها  كبير  تأثير   االصطناعي 
الطاقة  فصحيح أن ال طريقة موحدة الحتساب استهالك 
أن  إلى  تشير  التقديرات  أن  غير  باإلنترنت،  المرتبط 
يقارب  ما  استهلكت  واالتصاالت  المعلومات   تكنولوجيا 
10 في المائة من الكهرباء العالمية في عام 2018 60. ويمكن 
أن تصل البصمة الكربونية الناتجة عن تدريب نظام واحد 
أكسيد  ثاني  إلى 284 طنًا من مكافئ  للذكاء االصطناعي 
الكربون، أي خمسة أضعاف االنبعاثات التي تطلقها سيارة 
عادية طوال دورة عمرها61. وكل عام، ينتج بث الفيديوهات 
انبعاثات توازي  العالمي  الصعيد  عن طريق اإلنترنت على 
تلك التي تنتجها إسبانيا62. كذلك، فإن استخدام بيتكوين 
أيضًا  يؤثر  الرقمي  3-7(. واالقتصاد  )الشكل  للطاقة مقلق 
من خالل بصمته المادية الكبيرة والمتزايدة التي تتضمن 

البصمة على شكل نفايات إلكترونية )اإلطار 3-3(.
بإعادة المؤقتة  الحوافز  تتكفل  األحيان،  بعض   وفي 

النظيفة.  التكنولوجيات  نحو  التقنية  الخيارات   توجيه 
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النظيفة  التكنولوجيات،  من  نوعين  يطرح  سيناريو  وفي 
منها والقذرة، ويمّكن نسبيًا من استبدال الواحدة باألخرى، 
ألن  البيئي  الضرر  نحو  المنظم  غير  االقتصاد  سيتجه 
ستدفع  القذرة  للتكنولوجيات  األولية  اإلنتاجية  ميزة 
الشركات التي تبغي تحقيق أقصى األرباح إلى اعتماد هذه 
التقني  التغيير  توجيه  إعادة  يمكن  ولكن،  التكنولوجيات. 
وحين  البيئية63.  واإلعانات  والضرائب  األنظمة  باعتماد 
تحقق التكنولوجيات النظيفة تقدمًا كافيًا، سوف تعتمدها 

الشركات وتستثمر في البحث والتطوير إلثرائها.
 ونشر التكنولوجيات الجديدة عبر االقتصاد وعبر الحدود 
االبتكار.  في  أهميتها  ويتجاوز  األهمية،  بالغ  الدولية 
ويتمثل  المجال64.  هذا  في  بدور  كثيرة  عوامل  وتضطلع 
االقتصادية واالجتماعية  ظم  النُّ التحديات في حمل  أحد 
التكنولوجي على  العلوم والتغيير  التي تدمج  والسياسية 
التاليان  القسمان  ويسلط  الكوكب.  على  الضغوط  إدراك 
الضوء على االبتكارات التكنولوجية التي يمكن أن تدعم 

االنتقال في مجال الطاقة وإغالق دورات المواد65.

تعزيز االبتكارات للحصول على الطاقة المتجددة

ثلثي  عن  مسؤواًل  الطاقة  قطاع  كان   ،2018 عام  في 
الكربون66.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  سجلته  الذي   النمو 
الوقود األحفوري  القائمة على  الطاقة  إنتاج  والتحّول من 

إلى مصادر بديلة يتطلب استحداث تكنولوجيات جديدة 
ينطوي  قد  ولكن،  وتكييفها.  القائمة  التكنولوجيات  ونشر 
تحديات.  على  السائد  الطاقة  إنتاج  نمط  عن  التحّول 
للمدى  يخططون  الذين  والمستثمرين  للحكومات  ويمكن 
واعدة  جديدة  تكنولوجيات  في  يستثمروا  أن  الطويل 
تقربهم من النقطة التي تمّكنهم من التنافس في األسعار مع 
التكنولوجيات الحالية. إنه مثال على نقطة تدخل حرجة67.

الطاقة الشمسية الكهرضوئية

الشمسية  الطاقة  في  االستثمارات  مثال  فلنأخذ 
الكهرضوئية68. أدى انتشار هذه التكنولوجيا إلى انخفاض 
أن  العامة  السياسات  واستطاعت  التكاليف،  في  واضح 
تسّرع التقدم من خالل إبطال مقاومة التغيير القائم على 
الحقيقية  الكلفة  انخفضت  لقد  االقتصادية69.  التكاليف 
للوحدات الكهرضوئية بأكثر من عامل قدره 6,000 منذ عام 
1956، وبنسبة 89 في المائة منذ عام 2010 )الشكل 8-3(70. 
بمعدله  التزايد  في  التكنولوجيا  هذه  انتشار  استمر  وإذا 
الحالي، من الُمرجح أن ينخفض سعرها انخفاضًا ملحوظًا71. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن التسلسل الصحيح للسياسات يمكن 
أكثر  مناخية  لسياسات  مالئمة  سياسية  ظروفًا  يتيح  أن 
طموحًا في الجوالت الالحقة من النقاش وصنع السياسات72، 
كما هي الحال في كاليفورنيا واالتحاد األوروبي، حيث دعم 

الشكل 3-7 استخدام بيتكوين للطاقة مقلق

مالحظة: يحتوي الدليل على مجموع بيتكوين وبيتكوين كاش )لم يتم تضمين تشعبات أخرى من شبكة بيتكوين(. القيمة الدنيا هي الحد األدنى المحتسب من إجمالي 
.)Digiconomist 2020 يلتقط كل منها 1,500 واط؛(  Bitmain من Antminer S9 تجزئة الشبكة، على افتراض أن الجهاز الوحيد المستخدم في الشبكة هو

.Digiconomist 2020 :المصدر
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الكربون  المنخفضة  التكنولوجيات  أواًل  السياسات  صانعو 
أنحاء  جميع  وفي  الكربون73.  تداول  خطط  بعدها  ومن 
عاتقهم مهمة تشجيع  السياسات على  أخذ صانعو  العالم، 

التحّول إلى الطاقة المتجددة )الشكل 9-3(.
وفي عام 2008، أطلقت الهند خطة العمل الوطنية بشأن 
تغّير المناخ، وهي نقطة تدخل مفصلية ألنها شكلت اعترافًا 
رسميًا بمخاطر تغّير المناخ والحاجة إلى التحرك داخل البالد، 
الدولية جارية74. فبموجب  المفاوضات  حتى عندما كانت 
اتفاق باريس، تعهدت الهند بخفض كثافة انبعاثات ناتجها 
المحلي اإلجمالي من المستوى الذي سجلته في عام 2005 
بنسبة 33-35 في المائة بحلول عام 2030، وبالحصول على 
40 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر الوقود غير 
األحفوري بحلول عام 2030 75. وكجزء من الخطة، تهدف 
البعثة الوطنية للطاقة الشمسية إلى دعم استخدام الطاقة 
بهدف  االستخدامات  من  وغيرها  الطاقة  إلنتاج  الشمسية 
جعل الطاقة الشمسية قادرة على منافسة الخيارات القائمة 
على الوقود األحفوري76. وقد زادت الهند طاقتها الشمسية 
من 2.6 جيغا واط في آذار/مارس 2014 إلى 30 جيغا واط 
بقدر  المحدد  هدفها  بذلك  محققة   ،2019 تموز/يوليو   في 

 20 جيغا واط قبل أربع سنوات من حلول الموعد المفترض77. 
وفي عام 2019، احتلت الهند المرتبة الخامسة في مجال 

الطاقة الشمسية المنتجة بعد التركيب78.

التخزين التكميلي والشبكات الذكية

من  وغيرها  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  على  عالوة 
مثل  التكميلية  للتكنولوجيات  المتقطعة،  الطاقة  مصادر 
الليثيوم(  أيونات  بطاريات  ذلك  في  )بما  التخزين   ُنظم 
االنخفاض  في  آخذة  أيضًا  هي  وأسعارها   أهميتها، 
سلة  في  المتجددة  الطاقة  مصادر  ودمج   .)10-3 )الشكل 
الكهربائية  للشبكات  إرسال  ُنظم  يتطلب  الطاقة  مصادر 
الذكية يمكنها دمج مصادر اإلمداد المتجددة والتقليدية79. 
أن  يمكنها  التي  الكهرباء  “شبكات  هي  الذكية  فالشبكات 
المستخدمين  جميع  وتصرفات  سلوكيات  بذكاء  تدمج 
ومن  ومستهلكيها  الكهرباء  منتجي  أي  بها،  المتصلين 
ينتجها ويستهلكها معًا، كي توفر بكفاءة إمدادات كهرباء 
مجموعة  ذلك  ويتطلب  وآمنة”80.  واقتصادية   مستدامة 

الشكل 3-8 تراجع الكلفة الحقيقية للوحدات الكهرضوئية بنسبة 89 في المائة منذ عام 2010

.IRENA 2019b :المصدر
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تقيس  التي  الذكية  العدادات  منها  التكنولوجيات،  من 
والخوارزميات  الفعلي،  الوقت  في  واالستهالك  اإلنتاج 

لتبادل وإدارة البيانات بهدف تحرير مكاسب الكفاءة81.
وقد تحتاج أسواق الكهرباء أيضًا إلى إعادة تصميم82. 
واليوم، ال يختلف سعر الكهرباء عادة مع اختالف العرض 
التسعير  لكن  القصيرة،  الزمنية  األطر  مدى  على  والطلب 
ل بوتيرة كبيرة، حتى ضمن اليوم نفسه،  المتغّير )الذي يعدَّ
استجابًة للتغّيرات في الطلب وللعرض المتقطع( قد يكون 

من  عالية  حصة  على  تحصل  التي  ظم  للنُّ مالءمة  أكثر 
الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة83.

أوجه  من  الرغم  على  قائمة،  تبقى  التحديات  لكن 
المستقبلية. ومعقد هو االقتصاد  التقدم هذه واإلمكانات 
الراسخة،  المصادر  عن  لالستعاضة  المطلوب  السياسي 
وسيستمر  الفحم84.  على  القائمة  الطاقة  إنتاج  مثل 
على  صعودًا  الضغط  ممارسة  في  االقتصادي  النمو 
الطاقة  ولكفاءة  وانبعاثاتها.  الطاقة  على  الطلب   إجمالي 

أ. تقديرات.
.Statista 2020d :المصدر
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الشكل 3-9 في جميع أنحاء العالم، أخذ صانعو السياسات على عاتقهم مهمة تشجيع التحّول إلى الطاقة المتجددة

.REN21 2020 :المصدر

6.8

11.2

12.8

15.4

48.2

58.4

59.0

90.1

استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة، 2019 )بمليارات الدوالرات(

100 75 50 25 0

الصين

الشرق األوسط وأفريقيا

أوروبا

الهند

الواليات المتحدة األمريكية

األمريكيتان )باستثناء البرازيل والواليات المتحدة األمريكية(

آسيا وأوقيانوسيا )باستثناء الصين والهند(

البرازيل

الشكل 3-10 انخفاض أسعار بطاريات أيونات الليثيوم بين عامي 2011 و2020
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غازات  انبعاثات  زيادة  من  للتخفيف  كبيرة   أهمية 
الطاقة85.  على  العالمي  الطلب  وتيرة  توسع  مع  الدفيئة 
األولية  الطاقة  كثافة  تحسنت   ،2018 عام  في  ولكن، 
للتحسن  معدل  أبطأ  فقط، مسجلة  المائة  في   1.2 بنسبة 
86. ومع توسع حدود التكنولوجيا، تتزايد  منذ عام 2010 
التكنولوجيات  أحدث  إلى  النامية  البلدان  وصول  أهمية 
تحديًا  تواجه  النامية  فالبلدان  مضى.  وقت  أي  من  أكثر 
تحقيق  إلى  يسعى  زال  ما  منها  الكثير  ألن  مزدوجًا، 
نحو  يتجه  بينما  الكهربائية  الطاقة  إلى  الجميع  وصول 
الطاقة المتجددة. وتقف عوائق كثيرة في وجه الوصول 
إلى الطاقة الشمسية الكهرضوئية والبطاريات والشبكات 
وأنظمة   )5 )الفصل  التمويل  عمليات  وستكون  الذكية. 
التكنولوجيات على  لنشر هذه  أساسية  الفكرية87  الملكية 

نطاق واسع في البلدان النامية.

 “ عالوة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
 وغيرها من مصادر الطاقة المتقطعة، 

 للتكنولوجيات التكميلية مثل ُنظم التخزين 
)بما في ذلك بطاريات أيونات الليثيوم( أهميتها، 

وأسعارها هي أيضًا آخذة في االنخفاض.

تكنولوجيات االنبعاثات السلبية

أكسيد  ثاني  الحتجاز  أيضًا  تكنولوجية  حلول  اقترحت 
الكربون مباشرة من الغالف الجوي، بواسطة تكنولوجيات 
االنبعاثات السلبية، مثل احتجاز الكربون وتخزينه88. وينطوي 
بعض هذه التكنولوجيات على تخزين ثاني أكسيد الكربون 
التكوينات الجيولوجية89.  الموجود في الغالف الجوي في 
ولكن، رغم جهود البحث الحثيثة، لم ُتنشر تكنولوجيا احتجاز 
من  مجموعة  بسبب  واسع  نطاق  على  وتخزينه  الكربون 
التحديات التكنولوجية واالقتصادية والتجارية90. وخلصت 
لجنة المملكة المتحدة المعنية بتغّير المناخ مثاًل إلى أن كلفة 
تحقيق أهداف المملكة المتحدة لعام 2050 ستزيد ضعفين 
وتخزينه،  الكربون  احتجاز  تكنولوجيا  إلى  اللجوء  بدون 

مقارنًة بكلفة تحقيقها مع اللجوء إلى هذه التكنولوجيا.
وهي  السلبية،  لالنبعاثات  أخرى  تكنولوجيا  وتتطلب 
استخراج الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون وتخزينه، 
تزايدًا في الكتلة األحيائية النباتية لعزل ثاني أكسيد الكربون 
وحرقها  األحيائية  الكتلة  وتجميع  الجوي،  الغالف  من 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  احتجاز  مع  الطاقة،  إلنتاج 
من محطات إنتاج الطاقة وتخزين النفايات تحت األرض. 
المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  سيناريوهات  أن   ُيذكر 
 2.6 التمثيلي  التركيز  مسار  مع  المتماشية  المناخ،  بتغّير 

الذي يوفر أفضل الفرص للبقاء دون حد درجتين مئويين، 
تعتمد على استخراج الطاقة األحيائية مع احتجاز الكربون 
وتخزينه، الذي يسحب الفائض في ثاني أكسيد الكربون من 

الغالف الجوي في النصف الثاني من القرن91.
أما احتجاز الهواء المباشر فيتطلب انتزاع ثاني أكسيد 
كيميائية  هندسة  بواسطة  الجوي  الغالف  من  الكربون 
هذه  وتنّفذ  المتجددة92.  بالطاقة  تعمل  الطلق  الهواء  في 
الفكرة في منشآت تجريبية في كندا وسويسرا. لكن إحدى 
أنها تتطلب قدرًا كبيرًا  المنشأت تكمن في  مشكالت هذه 

من الطاقة والمياه93.
اليوم،  مطّبقة  هي  كما  التكنولوجيات،  هذه  وتواجه 
شكوكًا ومخاوف من أن استخدام األراضي الذي تستلزمه 
يمكن أن ينافس إنتاج األغذية، ويؤدي إلى فقدان التنّوع 
البيولوجي، ويستنفد المياه94. في نهاية المطاف، ستتوقف 
اعتماد  على  السلبية  االنبعاثات  تكنولوجيات  إمكانات 
أن االعتماد على حل واحد مثل  )بما  هج  النُّ مجموعة من 
الكربون  احتجاز  بواسطة  األحيائية  الطاقة  استخراج 
ومن  الجدوى(  في  المحدودية  خطر  من  يزيد  وتخزينه، 
التقدمات العلمية والتقنية اإلضافية، التي يمكن تشجيعها 

من خالل حوافز منظمة لالبتكار95.

إغالق دورات المواد: إمكانات االقتصادات الدائرية

يمكن أن يكون االقتصاد الدائري أساسيًا للفصل بين اإلنتاج 
الخطية  هج  النُّ عكس  فعلى  الكوكب96.  على  والضغوط 
المبادئ  تتطلب  االستخراجية،  الصناعات  في  السائدة 
االستخدام  إعادة  خالل  من  الحلقات  إغالق  الدائرية 
وإعادة التدوير على طول سلسلة اإلمداد من أجل تشكيل 
للمفوضية  ووفقًا   .97)11-3 )الشكل  دائرية  إمداد  سالسل 
دائرية، حيث  أكثر  اقتصاد  إلى  “االنتقال  فإن  األوروبية، 
والموارد في  والمعادن  المنتجات  قيمة  الحفاظ على  يتم 
من  األدنى  الحد  وتحقيق  ممكنة،  فترة  ألطول  االقتصاد 
إنتاج النفايات، يشكل مساهمة أساسية في جهود االتحاد 
إلى تطوير اقتصاد مستدام، ومنخفض  الرامية  األوروبي 
على  والقدرة  الموارد،  استخدام  بكفاءة  يتسم  الكربون، 
دائري  اقتصاد  العتماد  القوية  الحوافز  لكن  المنافسة”98. 
إلى  الخطي  االقتصاد  أنشطة  تنقل  أن  ببساطة  يمكنها  ال 
لها  تتخذ  التي  فالشركات  الحوافز.  تلك  إلى  تفتقر  أماكن 
بيئية صارمة، قد تمارس  بلدان تطبق سياسات  مقرًا في 
تطبق  بلدان  في  الخارج،  في  للبيئة  الملّوثة  أنشطتها 
سياسات أقل صرامة، وتشير األدلة إلى أن الدافع الرئيسي 
في  الصارمة  البيئية  السياسات  تجنب  هو  بذلك  لقيامها 
البلدان األصلية، وليس السعي عن قصد إلى إيجاد أماكن 

تطبق سياسات بيئية متساهلة99.
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 “ الحوافز القوية العتماد اقتصاد دائري 
ال يمكنها ببساطة أن تنقل أنشطة االقتصاد 

الخطي إلى أماكن تفتقر إلى تلك الحوافز.

والفوسفور  النيتروجين  الغذائية.  ظم  النُّ مثال  فلنأخذ 
وللحياة.  الغذاء  إلنتاج  أساسية  عناصر  والبوتاسيوم 
على  تقريبًا  العالم  في  الغذاء  إنتاج  نصف  ويعتمد 
الغالب،  الدقيقة100. في  المغذيات  المعدنية ذات  األسمدة 
في  فعليًا  تؤخذ  أن  بدون  األسمدة  هذه  اسُتخدمت 
االعتبار آثارها المزعزعة على الدورات البيوجيوكيميائية 
مثااًل.  النيتروجين  فلنأخذ  المحلية.  البيئة  على  وال حتى 
توجه  التي  هي  الميكروبية  العمليات  من  سلسلة  إن 
ردود  مع  األرض،  الطبيعية في كوكب  النيتروجين  دورة 
الغذائية  اإلمدادات  توفير  لكن  فعل وضوابط شديدة101. 
 .1 الفصل  في  بّين  كما  الدورة،  هذه  يعطل  العالم   في 
بنحو  النيتروجينية  األسمدة  استخدام  تزايد   فقد 
800 في المائة بين عامي 1960 و2000، وكان استخدامها 
لزراعة القمح واألرز والذرة مسؤواًل عن 50 في المائة من 

هذا التزايد102.
مطلع  في  رة  المطوَّ الصناعية   Haber-Bosch وعملية 
التي  هي  تكنولوجيًا  إنجازًا  تعتبر  التي  العشرين  القرن 
أشكال  من  شكل  واألمونيا  األمونيا.  إنتاج  من  مكنت 
لالستخدام،  جدًا  والقابل  كيميائيًا  المتفاعل  النيتروجين 
إنتاجه  وأطلق  الجوي103،  النيتروجين  باستخدام  ويصنع 
نطاق  على  واستخدامها  الزراعية  األسمدة  إنتاج  عصر 
واسع104. ومنذ بدء اعتماد هذه العملية، تزايد النيتروجين 
عن  المائة  في   120 بنسبة  األرض  نظام  في   التفاعلي 

في  سابقًا  ورد  وكما  الهولوسين.  عصر  في  األساس  خط 
النيتروجين  أثر على دورة  أكبر  التدفق  لهذا  التقرير، كان 

خالل 2.5 مليار سنة105.
النيتروجين  هذا  من  كبير  بجزء  األمر  ينتهي  ولكن، 
النيتروجين،  محدودة  إيكولوجية  ُنظم  في  التفاعلي 
وفقدان  لألسمدة،  مقصودة  غير  إضافة  إلى  ذلك  فيؤدي 
المياه  نوعية  في  وتدهور  البري،  البيولوجي  للتنّوع 
ظم اإليكولوجية الساحلية106.  السطحية والجوفية في النُّ
احتراق  بفعل  النيتروجين  أكسيدات  ذلك  إلى  وتضاف 
الوقود األحفوري107. والنتيجة أن 4 ماليين حالة جديدة 
سنويًا من حاالت الربو لدى األطفال على الصعيد العالمي 
تعزى إلى التلّوث بثاني أكسيد النيتروجين، 64 في المائة 

منها في المراكز الحضرية108.

 “ يمكن استكشاف فرص تحقيق مكاسب 
 في الكفاءة على امتداد السلسلة الغذائية بأكملها، 

بدءًا  من االستخدام األكثر كفاءة في زراعة 
 المحاصيل وصواًل إلى الحد من خسائر 

ما بعد الحصاد في التخزين.

وعدم  التسرب  من  الكثير  حدوث  ظل  في  ولكن، 
الكفاءة في كل مرحلة، تظهر إمكانات كبيرة للتحسين109. 
حوالي  العالمي  الصعيد  على  اسُتخدم   ،2005 عام   ففي 
الرغم  على  الزراعة،  في  النيتروجين  من  غرام  تيرا   100
من أن البشر لم يستهلكوا سوى 17 تيرا غرام من منتجات 
المحاصيل واأللبان واللحوم110. وتسجل كفاءة استخدام 
عن  تقل  نسبة  الرئيسية  المحاصيل  في   النيتروجين 

الشكل 3-11 كيف يختلف االقتصاد الدائري عن االقتصاد الخطي

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

االقتصاد الدائرياالقتصاد الخطي

إعادة تدوير

تصليح

إرجاع

إعادة استخدام

 )االقتصاد التشاركي(

استخدام

نفايات

استخراج

تصنيع

استخراج

تصنيع

استخدام
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ينجرف  المستخدمة  األسمدة  فمعظم  المائة111.  في   40
اإلنتاج  من  كبيرة  ونسبة  الجوي.  الغالف  في  يضيع  أو 
عن  مسؤولة  الغذائية  فالنفايات  هدرًا.  تذهب   الزراعي 
8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ على 
 الصعيد العالمي، و20 في المائة من استهالك المياه العذبة، 
و30 في المائة من استخدام األراضي الزراعية على الصعيد 
في  مكاسب  تحقيق  استكشاف فرص  ويمكن  العالمي112. 
من  بدءًا  بأكملها،  الغذائية  السلسلة  امتداد  على  الكفاءة 
االستخدام األكثر كفاءة في زراعة المحاصيل وصواًل إلى 

الحد من خسائر ما بعد الحصاد في التخزين. وتمتد هذه 
األغذية  استهالك  أنماط  في  الكفاءة  تعزيز  إلى  الفرص 
البشرية والحيوانية. وتشتمل  النفايات  وتحسين معالجة 
هج المجدية على بعض الممارسات التي اجتازت اختبار  النُّ
الزمن، مثل الدورات الزراعية المنتظمة. ففي إنتاج الذرة 
مثاًل، تقوم زراعة البقوليات بتوفير النيتروجين الذي كانت 

لتوفره األسمدة االصطناعية113.
مجموعة  عمومًا  الزراعية  الكفاءة  تحسين  ويتطلب 
واسعة من االبتكارات، تشمل أيضًا عمليات جديدة إلنتاج 

اإلطار 3-3 الطاقات الكامنة في إعادة تدوير النفايات اإللكترونية

يتزايد استهالك المعدات الكهربائية واإللكترونية بمقدار 2.5 مليون طن سنويًا. وبعد استخدامها، يجري التخلص منها كنفايات إلكترونية، 
النفايات  من  مليون طن   53.6 ُأنتج   ،2019 عام  وفي  معًا.  آن  وقّيمة في  مواد خطرة  على  يحتوي  للنفايات  مسار  عن  عبارة  وهي 
العالمي  النفايات اإللكترونية على الصعيد  الواحد. وقد شهدت  للفرد  العالمي، أي ما يعادل 7.3 كيلوغرام  اإللكترونية على الصعيد 
عامي  بين  النفايات  تتضاعف هذه  أن  المتوقع  التصليح. ومن  خيارات  الحياة، وضيق  دورات  االستهالك، وقصر  تزايد  غّذاه  مّطردًا  نموًا 
 2014 و2030 1. فإعادة التدوير ال تواكب بوتيرتها نمو النفايات اإللكترونية )يمكن االطالع على الشكل(. وفي عام 2019، ُأعيد تدوير 
17.4 في المائة من النفايات اإللكترونية على الصعيد العالمي، وتباينت النسب بين المناطق؛ أما النسبة الباقية فتترتب عنها آثار صحية 
وبيئية ضارة. وفي كثير من البلدان، يهتم العاملون في القطاع غير النظامي بالنفايات اإللكترونية في ظل ظروف عمل أدنى. كذلك، 

تترتب آثار صحية على األطفال الذين يعيشون ويعملون ويلعبون بالقرب من النفايات اإللكترونية2.

تتباين معدالت إنتاج النفايات اإللكترونية وإعادة تدويرها تباينًا كبيرًا

أ. تستند التقديرات إلى حاالت محدودة.
.United Nations Statistics Division 2020a المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

في عام 2019، بلغت قيمة المواد الخام في النفايات اإللكترونية، بما في ذلك الحديد والنحاس والذهب، حوالي 57 مليار دوالر، 
اسُترد 10 مليارات دوالر منها تقريبًا بإعادة التدوير3. لكن استرداد بعض المواد، مثل الجرمانيوم واإلنديوم، يطرح تحديًا بسبب استخدامها 
األكثر  المنتجات  إلى  بالنسبة  اقتصاديًا  مجديًا  تدويرها  وإعادة  اإللكترونية  النفايات  جمع  يكون  أن  ويمكن  المنتجات.  في  المتفرق 
تركيزًا، غير أن معدالت إعادة التدوير منخفضة جدًا. فمن ناحية، تتمتع المعادن األساسية مثل الذهب، المستخدمة في الهواتف النقالة 
والحواسيب الشخصية، بتركيز مرتفع نسبيًا يبلغ حوالي 280 غرامًا لكل طن من النفايات اإللكترونية. ولكن إعادة التدوير ال تؤخذ عمومًا 

في االعتبار عند تصميم المنتجات أو تجميعها.

مالحظات
.Forti and others 2020 .3 .Forti and others 2020 .2 .Forti and others 2020 .1

معدل إعادة تدوير النفايات اإللكترونية، 2019أ )في المائة(

20 15 10 5 030 25 20 15 10 5 0

نصيب الفرد من إنتاج النفايات اإللكترونية، 2019
)بالكيلوغرامات(

تنمية بشرية متوسطة تنمية بشرية متوسطة

تنمية بشرية منخفضة تنمية بشرية منخفضة

تنمية بشرية مرتفعة جدًا تنمية بشرية مرتفعة جدًا

تنمية بشرية مرتفعة تنمية بشرية مرتفعة
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األغذية )بما في ذلك الزراعة الدقيقة(114. ويمكن تسخير 
التكنولوجيات لفهم الوضع الراهن )ربما من خالل الرصد 
الرامية  بالجهود  والنهوض  الصناعية(  األقمار  بواسطة 
توفر  أن  ويمكن  الكوكب.  عن  الضغوط  تخفيف   إلى 
سباًل  والجديدة  القديمة  للمحاصيل  الموجهة   الزراعة 
التحّوالت  أما  البشرية115.  االحتياجات  لتلبية   معقولة 
في ُنظم األغذية المستهلكة فقد تزيد من كفاءة استخدام 

المدخالت الزراعية116.
ظم  النُّ ضمن  االنتقال  إمكانية  المثال  هذا  يوضح 
والمعالجة  باالستكشاف  يبدأ  خطي  نهج  من  الغذائية 
وينتهي باستخدام األسمدة لتحقيق اقتصاد دائري يمكن 
وهذه  الموارد117.  استخدام  دورة  إغالق  على  يساعد  أن 
كيفية  في  أوسع  نطاق  على  للتطبيق  قابلة  اإلمكانية 
 3-3 )اإلطار  واستخدامها  للموارد  المجتمعات  استخراج 
اإللكترونية(.  النفايات  استخدام  عن  مثال  على   لالطالع 
في  الطاقة  مجال  في  التحّول  عملية  من  يتضح  وكما 
من  النوع  هذا  يستدعي   ،)Energiewende( ألمانيا 
االستثمار  ويشكل  حكومية118.  وحوافز  قيادة  العمليات 
في التكنولوجيات الجديدة، وزيادة قدرتها التنافسية من 
خالل نشرها، أجزاء أساسية من العملية. فهي في الواقع 
نقاط تدخل هامة119 لكنها بحاجة إلى ترسيخ في التغّيرات 
جوهرية.  واألكثر  نطاقًا  األوسع  واالجتماعية  االقتصادية 
لذا، من المهم العناية باالبتكار بالتوازي مع تعزيز اإلنصاف 

ورعاية الطبيعة التي سنتطرق إليها اآلن.

غرس روح الرعاية للطبيعة

أنها  الطبيعة على  ُتفهم فيه  عالمًا  أن تتخيل  هل تستطيع 
بالموارد، حيث تتوازن حقوق غير قابلة  مليئة باألقارب ال 
 للتصرف مع مسؤوليات غير قابلة للتصرف، وحيث ال تقاس 
بعدد  بل  عليها،  والسيطرة  الموارد  بملكية  نفسها  الثروة 
العالقات الجيدة التي نحافظ عليها في ُنظم الحياة المعقدة 
والمتنّوعة على هذا الكوكب األخضر األزرق؟ أنا أستطيع ذلك.

  Climate Change and من مقدمة كتاب 
Indigenous Peoples in the United States120

التفكير  من  طويل  تاريخ  البشرية  التنمية   لتقرير 
للبشر وبكيفية تماشي  بما يتجاوز االحتياجات األساسية 
الحريات الموسعة للجميع مع رعاية الطبيعة. فقد استعرض 
األرض  كوكب  رعاية   2008 لعام  البشرية  التنمية  تقرير 
باعتبارها ركيزة أساسية يقوم عليها الحل الشامل طويل 
األجل لتغّير المناخ121. نحن نعتبر، مرة أخرى، تمكين البشر 
بمصطلح  أيضًا  إليها  يشار  التي  الطبيعة  رعاية  من خالل 
رعاية البيئة، على أنه االستخدام المسؤول للبيئة الطبيعية 
وحماية هذه البيئة باعتماد ممارسات الحفظ والممارسات 

ظم اإليكولوجية ورفاه البشر122.  المستدامة لتعزيز منعة النُّ
وتقترن هذه الرعاية بطموحات تحقيق العدالة االجتماعية 
الشخصية،  الحياة  على  والسيطرة  الموسعة  والحريات 

لألجيال الحالية والمقبلة.
ويمكن دعم رعاية الطبيعة بإيالء االعتبار للفلسفة التي 
فهم  ذلك  ويتطلب  والكوكب.  اإلنسان  لخير  قيمة  تعطي 
الثقافي  الموروث  في  وضوحها   ومدى  العالقات  طبيعة 
والمعرفة القديمة )المدّونة أحيانًا في األديان والمحرمات( 
طّورت  فقد  االجتماعية.  الممارسات  في   والراسخة 
معقدة  نظريات  الزمن  مر  وعلى  العالم  في  عديدة  أديان 
عن  المشتركة  والمسؤولية  األجيال  بين  العدالة  حول 
والمسيحية  البوذية  األديان:  هذه  ومن  المشتركة،  البيئة 
المثال،  سبيل  وعلى  واليهودية.  واإلسالم  والهندوسية 
تتجلى من مفهوم “التوحيد” في القرآن فكرة وحدة الخلق 
عبر األجيال. ويشدد هذا المفهوم على ضرورة الحفاظ على 
كوكب األرض وموارده الطبيعية لألجيال المقبلة، وعلى أن 
البشر أوصياء على العالم الطبيعي123. كذلك، يقدم المنشور 
حًا” Laudato Si، الصادر في عام 2015،  البابوي “كن مسبَّ
في  بالتجذر  شعورنا  أيضًا  فينا  يخاطب  مسيحيًا  تفسيرًا 
المشترك،  بيتنا  الكوكب  بأن  مفهومًا  ويغرس  الطبيعة، 

وواجبنا األخالقي يملي علينا أن نرعاه124.
الروابط  من  أكبر  شبكة  من  كجزء  بالبشرية  فاالعتراف 
التقاليد  من  جزءًا  يشكل  الحية  الكائنات  جميع  تشمل 
الفلسفية في جميع أنحاء العالم125. ويمكن لهذه الفلسفة أن 
تساعدنا على إعادة التفكير في مواقعنا في هذا العالم وإعادة 
تشكيلها. وبالنسبة إلى العديد من السكان األصليين، تقوم 
المجتمعات المزدهرة على أسس عالقات منصفة ومستدامة. 
ويبدأ الرفاه والتنمية عند التقاء حياتنا مع بعضنا البعض 
ومع البيئة الطبيعية. وتنشأ عن هذه التقاطعات مسؤوليات 
تتعلق بالتذكر والتعلم من الماضي، وتهيئة ظروف عادلة 
في  المثال،  سبيل  على  والمستقبل.  للحاضر  ومستدامة 
 Te Awa Tupua أوتياروا في نيوزيلندا، انبثقت تسميتا
السابق  في  كانت  )التي   Te Ureweraو وانغانوي(  )نهر 
حديقة وطنية( على أنهما كيانان قانونيان يتمتعان بحقوق 
عن الفلسفات الماورية126. وإدراك مسؤولياتنا المعقدة تجاه 
البشر والكائنات الحية األخرى أساسي لفهم أنفسنا وعيش 
حياة تمنحنا سببًا لنقدرها، وعن هذا المنطلق تنبثق جذور 

حركات حقوق الطبيعة على الصعيد العالمي.

 “ االعتراف بالبشرية كجزء من شبكة أكبر 
 من الروابط تشمل جميع الكائنات الحية 

 يشكل جزءًا من التقاليد الفلسفية في جميع 
أنحاء العالم. ويمكن لهذه الفلسفة أن 

تساعدنا على إعادة التفكير في مواقعنا 
في هذا العالم وإعادة تشكيلها.
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وال يقتصر هذا الفهم على مجتمعات السكان األصليين. 
فمن الحركات الشبابية العالمية المعنية بالعدالة المناخية 
إلى المبادرات المحلية لحماية البيئة والمبادرات الداعية 
بالعالقات  االعتراف  إيجاد  يمكن  الكربون،  خفض   إلى 
والحركات  المجتمعات  في  والطبيعة  البشر  بين 
ويتيح  العالم.  أنحاء  جميع  في  البيئية  االجتماعية 
أواصر  نسج  لنعيد  مساحة  المتجدد  المنظور  هذا  لنا 
بجميع  البشرية  غير  الطبيعة  أشكال  مع  والعناية  األلفة 
ُتبرز  بذلك  وهي  )اإلطار4-3(.  وإمكاناتها  خصائصها 
المعارف  وقيمة  ومحوريتها،  البيئية  الشواغل  إلحاح 
فمن  وعالمية.  محلية  حلول  إلى  والحاجة  المتنّوعة، 
 خالل تحويل طريقة تفكيرنا في مواقعنا في هذا العالم، 

البشر  ازدهار  أن  على  الضوء  الحركات  هذه  تسلط 
ومع  البعض،  بعضهم  مع  روابط  تجمعهم  أفرادًا  يشغل 
الكوكب. ويتطلب حجم  البشرية، ومع هذا  الطبيعة غير 
اليوم  نواجهه  الذي  الكوكب  في  الخطير  التغّير   وإلحاح 
استجابة واسعة النطاق إعادة توطيد الروابط مع بعض 

المعارف. تلك 

تعزيز رعاية الطبيعة

أطرًا وتوصيات  البيئة  رعاية  الواسعة عن  األدبيات  توفر 
بينيت  ج.  ناثان  فيقترح  مفيدة127.  انطالق  نقطة  تشكل 

اإلطار 3-4 الطبيعة في وجهيها البشري وغير البشري: نظرة موسعة

بقلم ميليسا ليتش، مديرة معهد دراسات التنمية، المملكة المتحدة 

قد تشتمل عملية إعادة التفكير في معاني بشريتنا على بناء هذه المعاني باالشتراك مع الطبيعة غير البشرية. ويسلم هذا 
المنطق بالترابط الوثيق بين حياة البشر وحياة جميع الكائنات الحية، وديناميتها والوالية على هذه الحياة، سواء في أجسادنا 
 أو في بيوتنا أو مجتمعاتنا؛ وفي المناظر الطبيعية والبيئات؛ وفي العمليات البيوفيزيائية التي تمتد على نطاق الكوكب، 
ال بل نطاق الكون. وكما هو معترف به في بحوث متزايدة في إثنوغرافيا تعدد األنواع1 والجغرافيا “األكثر من بشرية”2، غالبًا 
ما تكون هذه العالقات المتبادلة وثيقة وعاطفية ومتجذرة. وهي مهمة بالنسبة إلى وعينا ورفاهنا وهوياتنا أفرادًا وجماعات، 
تشابكًا  بها  تتشابك  التي  البشرية  غير  الطبيعة  أوجه  من  وغيرها  والحيوانات  النباتات  ومستقبل  وضع  إلى  بالنسبة   وكذلك 
والتواصل  الذكاء  بنماذج  تعترف  التي  والحيوانية  البيئية  العلوم  في  التقدم  مع  النظرة  هذه  وتتقاطع  عراه.  تتفكك  ال 
الطبيعة،  من  كجزء  البشرية  تعريف  الواقع  في  تعيد  وهي  البشر.  ومع  البعض  بعضها  ومع  الحيوانات،  وبين  النباتات   بين 
أو على األقل كجزء من شبكات أو تجمعات اجتماعية وطبيعية مترابطة3 تشكك في الحدود بين الطبيعة البشرية وغير البشرية.
أن فهم  المجتمعات والثقافات األصلية. فصحيح  النظرة وتصنيفها ضمن ما يسمى  تفادي “ تهميش” هذه  المهم  ومن 
البشر  ازدهار  في  أهميتها  وفهم  ووثيقًا،  عميقًا  ترابطًا  مترابطة  أنها  على  البشري  وغير  البشري  وجهيها  في  الطبيعة 
 وهويتهم، تظهر أحيانًا في أوضح صورة في صفوف مثل هذه المجموعات في مناطق األمازون وآسيا والمحيط الهادئ 
 وأبعد منها، غير أنها ال تنحصر مطلقًا في هذه المناطق. على سبيل المثال، في أوساط شعب الماوري اليوم، تتوسع الوالية 
وعليه،  والحقوق،  باإلمكانات  المتعلقة  النظر  وجهات  لتشمل  البشري  وغير  البشري  العمل  بين  تشبك  التي   الدينامية 
 فمن الشائع مصادفة دعاوى قضائية تشمل األشجار واألنهار التي تتخذ صفة االدعاء وأصحاب الحقوق. لكن القضايا المماثلة 
كثيرة في التاريخ األوروبي )المحاكمة الشهيرة لخنزير بتهمة القتل في بريطانيا في القرن الخامس عشر هي مثال موثق 
البشر في  إلقاء نظرة على كيفية تعلق  الزمن، ما علينا سوى  أردنا أن نفكر أن هذه مفاهيم قديمة مر عليها  جيدًا4(. ولو 
وارتباطهم  الهجمات،  أو  بالشراسة  محددة  كالبًا  واتهامهم  األليفة5،  بحيواناتهم  الحديثة  الصناعية  المجتمعات  يسمى  ما 
الطرق.  تطوير  من  األشجار  من  معينة  أنواع  حماية  إلى  وسعيهم  المدن،  في  الحيوانية  وبالحياة  حدائقهم  في   بالنباتات 
ففي هذه األمثلة6، تتمتع عناصر ذات طبيعة غير بشرية بشخصيات وإمكانات تواصلية، ويطور البشر عالقات وثيقة معها، 

عالقات مهمة لطبيعتهم البشرية.
ويتمثل أحد اآلثار المترتبة عن هذه النظرة في التشكيك في ما شاع من شعور باالنفصال بفعل تفرقة الثقافات العلمية 
والصناعية الديكارتية “الحديثة” بين ما هو بشري وما هو غير بشري. يدعم هذا االنفصال فكرَة النظر إلى الطبيعة على أنها 
“بيئة” و“تنّوع بيولوجي” و“رأس مال طبيعي” بشكل عام، طبيعة منفصلة عن البشر، وبالتالي، يمكن معاملتها كسلعة أو 
تحديد أسعار لها أو استغاللها7. بداًل من ذلك، تدعونا النظرة الجديدة إلى إعادة نسج أواصر األلفة والعناية مع الطبيعة غير 

البشرية بكل خصائصها وقدراتها.

مالحظات
 .Dowling, Lloyds and Suchet-Pearson 2017 .2 .Locke and Muenster 2015 ؛Lock 2018 ؛Kirksey and Helmreich 2010 1. يمكن االطالع مثاًل على
Cohen 1986 .4 .Haraway 2016 .3؛ Dowling, Lloyds and Suchet-Pearson 2017 .6 .Haraway 2003 .5 . Sullivan 2013. 7. توفر نظرة أكثر تشابكًا حول 
الطبيعة بوجهيها البشري وغير البشري عامَل تصدٍّ مهم ضد النظر إلى الطبيعة على أنها مقدم خدمات منفصلة وإلى منطق السوق الحالي في اإلدارة البيئية من 

.)Sullivan 2013( أجل الحفظ واالستدامة، الذي يصّنف الطبيعة غير البشرية ضمن وحدات منفصلة يمكن ربطها بقيمة نقدية
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والقدرات  الدوافع  هي  أساسية  عناصر  ثالثة  وزمالؤه 
وأصحاب الوالية، “تتأثر بالسياق االجتماعي اإليكولوجي 
 وتتالقى لتحدث نتائج بيئية واجتماعية” )الشكل 12-3(128. 
ويمكن استكشاف هذه العناصر من منظور التنمية ووالية 

البشر على حياتهم.
ولكن  تبرز طريقتان مختلفتان  بالدوافع،  يتعلق  ما  في 
مترابطتان لفهم ما يوجب علينا، كبشر، أن نهتم بالكوكب: 
الدوافع  تشير  جوهرية.  غير  وأخرى  جوهرية  طريقة 
الجوهرية إلى األسباب المرتبطة بالرفاه الفردي والجماعي. 
وبقيمنا  المعتقدات  بُنظم  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  وهي 
األساسية بشأن ما يعنيه أن نعيش حياة طيبة. أما الدوافع 
غير الجوهرية فترتبط بالمكافآت أو العقوبات الخارجية، 
إن كانت اجتماعية أو قانونية أو مالية، وبتقييم تكاليف 

رعاية الكوكب والمنافع الناتجة عنها.
تحليليتان  فئتان  الجوهرية  وغير  الجوهرية  والدوافع 
األفراد  يحرك  الذي  هو  معًا  النوعين  من  مزيجًا  ألن 
الفصل  أن  إال  ككل.  والمجتمعات  المحلية  والمجتمعات 
العام  الدافع  تعزيز  أمام  الحواجز  بتحديد  يسمح  بينهما 
التعزيز.  لهذا  المتاحة  والفرص  مختلفة،  سياقات  في 
ويشير تحديد المحركات واألسباب الخارجية والداخلية 

والوالية  البشرية  التنمية  مفهوم  إلى  أيضًا  البيئة  لحماية 
معينة،  إنمائية  نتيجة  تقدير  يتم  حيث  الحياة،  على 
المتمثلة  الخارجية  مكافآتها  بسبب  ليس  مثاًل،  كالتعليم 
قائم  كعنصر  أيضًا  بل  فحسب،  والرواتب  الوظائف  في 

بحد ذاته، كحرية إيجابية.
في  الكوكب  لحماية  الدوافع  على  كثيرة  واألمثلة 
المعتقدات  الجوهرية  الدوافع  تشمل  أن  ويمكن  نوعيها. 
تشير  وقد  سبق(.  ما  في  بإيجاز  ُوصفت  )التي  الدينية 
وغيرها  األصليين  السكان  إدارة  كيفية  إلى  أخرى  أمثلة 
الطبيعية.  الكيانات  مع  لعالقتها  المحلية  المجتمعات   من 
للسكان  البيئية  االجتماعية  الحركات  أصبحت  فقد 
األصليين، التي ترتكز على فلسفات هؤالء السكان، دالالت 
المشتركة129.  بشريتنا  عن  التعبير  على  قادرة  سياسية 
بينهم  ما  في  للبشر  عميق  احترام  على  تقوم  فلسفات 
وللعالم الطبيعي. وتضع هذه الحركات العالقات بين البشر 
والطبيعة في صميم المعادلة. ويشير هذا النهج العالئقي 
إلى الترابط بين جميع األشياء لتحقيق الرفاه والعالقات 

المتبادلة بين البشر أنفسهم، وبين البشر والكوكب.
 whakapapa نيوزيلندا، يحدد مفهوم أوتياروا،   ففي 
ظم  والنُّ البشر  بين  الروابط  طبقات(  في  الشيء  )وضع 

الشكل 3-12 إطار مفاهيمي لرعاية البيئة على الصعيد المحلي

.Bennett and others 2018 :المصدر
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السياق االجتماعي اإليكولوجي والتغيير

المنتجات

النتائج البيئية واالجتماعية للرعاية
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وتؤدي  والحيوانات130.  النباتات  وجميع  اإليكولوجية 
بشيء(  )االهتمام   manaakitanga  ممارسات 
وkaitiakitanga )تعدد األنواع والوصاية بين األجيال( 
دورًا رئيسيًا في تحديد المسؤوليات التي تقع خارج هذه 
المفاهيم  من  وغيرها  المفاهيم  هذه  وتحدد  العالقات131. 
األساسية شكل المسؤوليات الجماعية لجهة حماية وتعزيز 
العالقات االجتماعية البيئية وتمحور هذه المسؤوليات132. 
مثل  الماورية  الصحة  نماذج  تضع  المثال،  سبيل   على 
Te Whare Tapa Whá الصحة والرفاه ضمن إطار األبعاد 
الجسدية والروحية والمجتمعية والنفسية133. وهذا الفهم 
يستمر  المحلية  المجتمعات  بين  والشائع  األبعاد  المتعدد 
في توجيه الخدمات والسياسات الصحية في أوتياروا134. 
في المقابل، تبني برامج عمل أخرى اإلمكانات المجتمعية 
منخفض  مستقبل  إلى  االنتقال  عمليات  لدفع  والثقافية 
الكربون135. ويتمثل جزء كبير من عملها في تفصيل السبل 
المختلفة التي يمكن من خاللها تعزيز وحماية المجتمعات 
المحلية والعالقات بين البشر والبيئة عن طريق مبادرات 
احتياجات  وتسعى  المائية.  والموارد  األراضي  تنمية 
بالمبادئ  تسترشد  التي  وتطلعاتها  المحلية  المجتمعات 
مسارات  تأمين  إلى  األجيال،  بين  المشتركة  والممارسات 

نحو مستقبل مستدام وعادل136.

 “ في أوتياروا، نيوزيلندا، يحدد مفهوم 
 whakapapa )وضع الشيء في طبقات( 

ظم اإليكولوجية وجميع  الروابط بين البشر والنُّ
 النباتات والحيوانات. ويتمثل أحد أسس مفهوم 
 الكيشوا عن Sumac Kawsay )الحياة الطيبة( 

في مبدأ التبادل والعالئقية و‘االحترام 
العميق لالختالفات )والتأكيد على أوجه 

التكامل( بين البشر أنفسهم من جهة، وبين 
البشر والبيئة الطبيعية من جهة أخرى’.

أستراليا  في  األصليين  السكان  فلسفات  تعتبر   كذلك، 
باألراضي  االعتناء  وواجب  الجماعية  “المسؤولية   أن 
فبالنسبة  أساسيان137.  أمران  المحلي”  والمجتمع  واألسرة 
إلى مجتمع ياورو في بروم في غرب أستراليا، يشير الرفاه 
القوي(  )البلد   mabu buru بين  الترابط  إلى   والتنمية 
 mabu liyanالقوي( و )المجتمع   mabu ngarrunguو
المعارف  نقل  ويقدم  الجيد(138.  الشعور  أو  القوية  )الروح 
من  الهدايا  تبادل  عن  فضاًل  األجيال،  بين  والممارسات 
خيرات األراضي والمياه، أمثلة عن هذا الترابط. لكن هذا 
ياورو  مجتمع  حرية  على  كبيرًا  اعتمادًا  يعتمد   الترابط 
في العيش بطرق يقدرها وفي االضطالع بهذه المسؤوليات.

آنيشنآبه  مجتمع  مفهوم  يقوم  أخرى،  جهة   من 
)الحياة   Minobimaatisiiwin عن   )Anishinaabe(

الطيبة( على أساس الترابط والحاجة إلى التعاون والعدالة 
ومعه  الخلق،  استمرار  وينبثق  الكائنات139.  جميع  بين 
وإعادة  الخلق  عن  المسؤوليات  في  المحورية  العالقات 
الخلق، من طريقة اضطالع جميع كائنات الخلق بواجبات 
هذه  نرى  ونحن  البعض140.  بعضها  تجاه  ومسؤوليات 
الحوكمة  وفي  البيئية  االجتماعية  الحركات  في  الفلسفة 
قانون مجتمع  يتمحور   والقانون141. فوفقًا اليمي كرافت، 
حول  المجتمع  هذا  في  المعاهدات  ووضع  آنيشنآبه 
تشمل  أنها  على  ُتفهم  التي  العالقات  وبناء  العالقات 
الكائنات  مع  العالقات  عن[  ]فضاًل  كبشر،  بيننا  “العالقات 

الحيوانية األخرى”142.
 Sumac إلى ذلك، يتمثل أحد أسس مفهوم الكيشوا عن
بالمثل  المعاملة  مبدأ  في  الطيبة(  )الحياة   Kawsay
والعالئقية و“االحترام العميق لالختالفات )والتأكيد على 
البشر  وبين  جهة،  من  أنفسهم  البشر  بين  التكامل(   أوجه 
فإن  وبالمثل،  أخرى”143.  جهة  من  الطبيعية  والبيئة 
المعتقدات  أهم  “أحد  يشكل  )التبادل(   Ayni مفهوم 
المأثور  القول  في  د  ويجسَّ األنديز،  شعوب  إلى   بالنسبة 
فوفقًا  نفسه”144.  بالقدر  ُيرد  أن  يجب  تلقيه  يتم   “ما 
وغيرها  المفاهيم  هذه  هوامباشانو،  ماريايلينا  ذكرته  لما 
على  تقوم  أن  من  اإلنكا  لشعوب  الزراعية  ظم  النُّ مّكنت 

أساليب اإلنتاج المستدام واألمن الغذائي145.
بكوكب  االهتمام  يؤدي  حيث  الخارجية،  الحوافز  أما 
جيدًا.  موثقة  فهي  إضافية،  منافع  إلى  واحترامه  األرض 
وتشمل هذه الحوافز المدفوعات إلتاحة بعض اإلجراءات 
ظم اإليكولوجية،  اإلدارية، والمدفوعات مقابل خدمات النُّ
الناحية  من  استدامة  األكثر  للمنتجات  السوق  وعالوات 

البيئية )الفصل 5(.
قدرة  البيئة  رعاية  إطار  يشمل  الدوافع،  جانب  وإلى 
أصحاب الوالية على القيام فعاًل بإجراءات الرعاية. وهذه 
القدرة لدى البشر والمجتمعات المحلية على القيام بأنشطة 
األصول  على  ستعتمد  األرض،  كوكب  لصالح  محددة 
 المجتمعية والفردية التي يمكنهم التصرف بها، بما في ذلك 
البنية األساسية والتكنولوجيا والتمويل والدخل والثروة 
والعالقات  والقيادة  والمهارات  والمعارف  والحقوق 
االجتماعية، كما على هياكل صنع القرار داخل المجتمعات 

والفئات وفي ما بينها.
بين  تفاعل  عملية  أنها  على  ُتفهم  التي  الحوكمة  أما 
أجل  من  الحكومية  وغير  الحكومية  الفاعلة  الجهات 
التوصل إلى االتفاقات وإدامتها، فتكتسي أهمية خاصة146. 
تتحدد  وعي  السلطة  توزيع  تحدد شكل  التفاعالت  فهذه 
الفصل  هذا  في  سابقًا  ورد  كما  التوزيع،  هذا  خالل  من 
إليها تسمى  التوصل  يتم  التي  )االتفاقات   2 الفصل  وفي 
موازين  في  اختالالت  تظهر  وحيثما  المؤسسات(.  عادة 
 النفوذ، تكون النتيجة خسارة أكبر يتكبدها أفراد المجتمع 
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لعام  البشرية  التنمية  تقرير  استعرض  وقد  فقرًا.  األشد 
تقوم  حيث  المؤسسات،  على  النخبة  استحواذ   2019
السياسات  بتقييد  المصالح  صاحبة  القوية  الجماعات 
ثم،  من  المساواة147.  عدم  أوجه  معالجة  في  الحكومية 
تأتي نتائج السياسات حصيلة توزيع القوى في المجتمع. 
ولهذا السبب، ُيعتبر تعزيز اإلنصاف أساسيًا، كما ورد سابقًا 

في هذا الفصل.

 “ تجسيدًا للترابط بين الطبيعة والبشرية، 
 قامت شعوب هاواي األصلية بوضع وتطبيق 

 نموذج لإلدارة المستدامة للموارد، وهو 
 نظام ahupua‘a الذي ُصمم منذ أكثر 

من 500 عام لمنع الصيد الجائر وإزالة الغابات.

السكان  من  الحوكمة  عن  دروسًا  نتعلم  أخرى،  مرة 
الكوكب  مع  باالنسجام  القرارات  األصليين. ويشكل صنع 
أنحاء  جميع  في  األصليين  السكان  ثقافات  من  جزءًا 
نتيجة  بل  الصدفة  وليدة  القرارات  تكون  وال  العالم، 
المعارف المضبوطة بدقة التي تراكمت على مدى فترات 
فهمًا  األصليين  السكان  مجتمعات  طورت  فقد  طويلة. 
وتضمن  البقاء  من  تتمكن  كي  الطبيعي  لعالمها  عميقًا 
إلى  الحاجة  هذه  وتتبلور  المستقبل.  في  الموارد  توفر 
الممارسات  من  الكثير  في  مستدام  نحو  على  العيش 
الكفاف  إلى  تدعو  عامة  فلسفة  تشجع  التي   والتقاليد 
ال إلى الهدر. ففي أمريكا الشمالية، كانت قبائل اإليروكوا 
 تتوقع أن الصياد الذي يقتل من الغزالن أكثر من حاجته 
الماساي  سيلقى عقابًا على ذلك148. أما ثقافة رعاة قبائل 
باألرض  اهتمت  لطالما  “ثقافة  فهي  أفريقيا  شرق   في 
ولم تستخدم سوى الموارد التي كانت ضرورية لإلنسان. 
الحيوانات  أو  األراضي  استخدام  إساءة  اعُتبرت  وعليه، 
زال  وما  الماضي  في  مستحبة  غير  ممارسة  والنباتات 

الشيوخ يبغضونها حتى اليوم”149.
قامت  والبشرية،  الطبيعة  بين  للترابط  وتجسيدًا 
لإلدارة  نموذج  وتطبيق  بوضع  األصلية  هاواي  شعوب 
ُصمم  الذي   ahupua‘a نظام  وهو  للموارد،  المستدامة 
منذ أكثر من 500 عام لمنع الصيد الجائر وإزالة الغابات. 
السكان  من  كثيرة  أخرى  مجتمعات  توصلت  وقد 
عليه العتماد  بنت  للترابط   مماثل  مفهوم  إلى  األصليين 
وُنهج  والمياه،  األراضي  الستخدام  دقيقة  ممارسات 

إنمائية بشكل عام150.
وتبرز ممارسات أخرى أكثر تحديدًا وتدل على معرفة 
المتطورة،  اإلدارة  وممارسات  الطبيعية  بالموارد  عميقة 
“تصطاد  التي  األمازون  مجتمعات  في  الحال  هي  كما 
أنواعًا معينة فقط في بحيرات متعرجة معينة في أوقات 
اإليكولوجية  ظم  النُّ على  حفاظًا  السنة”،  من  محددة 

كاملة  أجزاء معينة  أيضًا  لألنهار. “وهي تتجنب  السليمة 
من الغابات المطيرة، لتضمن أن يكون للحياة البرية ملجأ 
يمكنها التكاثر فيه”151. وفي وسط أفريقيا، عندما تنبش 
تعيد  التربة،  من  البرية  الحلوة  البطاطا  بآكا  مجتمعات 
دفن السيقان تحت التراب كي تنمو البطاطا الحلوة مرة 
اصطياده،  يمكنك  “ما  على  قيودًا  تفرض  وهي  أخرى. 
ويمكن  اصطياده...  يمكنه  ومن  اصطياده،  يمكنك  ومتى 
من  كاملة  منطقة  في  الجمع  أنشطة  أو  الصيد  ُيمنع  أن 

الغابات ليتسنى لها أن ترتاح”152.
وايت  كايل  يسميه  بما  االلتزام  الممارسات  هذه  وتبّين 
على  المحلي  المجتمع  “قدرة  أو  الجماعي”  “االستمرار 
أعضائه في  تزدهر سبل عيش  التكّيف بطرق مالئمة كي 
االستجابة  على  القدرة  يتطلب  ال  وهذا  المستقبل”153. 
للتغّيرات والتكّيف معها عند ظهورها فحسب، بل يتطلب 
 أيضًا القدرة على االعتراض على أوجه إجحاف طال أمدها 
)مثل األعباء االستعمارية( وبناء عالقات متينة ومتماسكة 

على جميع مستويات المشاركة.
الدولي  القانون  بين  الواعدة  المبادرات  وتربط 
اإلنسان.  حقوق  خالل  من  األصليين  السكان  ومجتمعات 
فقد قادت منظمة العمل الدولية الدفع العالمي نحو القانون 
الدولي لالعتراف بمشاركة السكان األصليين في القرارات 
سياق  في  هامة  تقدم  أوجه  وُاحرزت  عليهم.  تؤثر  التي 
في  والقبلية  األصلية  الشعوب  بشأن   169 رقم  االتفاقية 
فتشير   .1989 عام  في  اعُتمدت  التي  المستقلة،  البلدان 
المادة 15 تحديدًا إلى حقوق مشاركة المجتمعات األصلية 
بها  المرتبطة  الطبيعية  الموارد  إدارة وصون  والقبلية في 
يلي:  ما  على  ينص  المادة  من  األول  فالعنصر  تقليديًا. 
الموارد  في  الشعوب  هذه  لحقوق  خاصة  حماية  “تولي 
الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق 
وإدارة وصون  المشاركة في استخدام  الشعوب في  هذه 

هذه الموارد”154.
أصوات مختلف أصحاب  ُتعطى  كيف  االتفاقية  وتبّين 
عمليات  في  التغييرات  خالل  من  بارزة  أهمية  المصلحة 
إلى  تشير  ألنها  أكبر  أهمية  تكتسي  وهي  القرار،   صنع 
والتمييز.  للتهميش  تاريخيًا  تعرضت  التي  الفئات  حقوق 
الشوط ما زال طوياًل لضمان حقوق  الرغم من أن  وعلى 
في  سيما  ال  القبلية،  والتجمعات  األصليين  السكان 
المساواة،  عدم  أوجه  فيها  تجذرت  التي  المجتمعات 
قدمت االتفاقية مساهمة قّيمة. وبموجب هذه االتفاقية، 
لطلبات  والمسبقة  الحرة  المستنيرة  الموافقة  تستجيب 
إطار  في  الثقافية  والسالمة  والكرامة  المصير  تقرير 
وهي  األصليين.  السكان  بحقوق  الدولي  االعتراف 
األصليين  السكان  مشاركة  وتفعيل  “تنظيم  إلى  تسعى 
السياسية  والعمليات  البيئية  القرارات  صنع  عمليات  في 
مباشرًا”.  تأثرًا  مصالحهم  فيها  تتأثر  التي  المسائل  بشأن 
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ُتعتبر  والمسبقة  الحرة  المستنيرة  الموافقة  أن  ومع 
تثير  تزال  ال  التشاركية،  العمليات  في  به  مرّحبًا  تطورًا 
مالئم  تصاعدي  نهج  شأن  ومن  والتحديات.  الشواغل 
المصير، مع  السكان األصليين في تقرير  أن يعترف بحق 
السماح للدولة بممارسة الوساطة وحل النزاعات، وتعزيز 
واالعتراف  المحلية،  والديمقراطية  التمثيلية  المؤسسات 
عن  ينشأ  تناقض  أي  وحل  القائمة،  الوطنية  بالتشريعات 
المستنيرة  الموافقة  فإن  ذلك،  عن  فضاًل  العملية.  هذه 
النخبة،  استحواذ  إزاء  محصنة  ليست  والمسبقة  الحرة 
كبيرة  اختالالت  الضرر في ظل وجود  أن تسبب  ويمكن 

في موازين النفوذ155.
وتظهر  الرعاية،  في  محورية  المعرفة  فإن  كذلك، 
للتو  ُوصفا  اللذين  المعرفة  نوَعي  بين  للتبادل   فرصة 
كفيل  المعرفة  بشكَلي  واالعتراف  العلم.  أدوات  وبعض 
قادرة  ثقة  عالقات  وبإنشاء  الغنية،  التفاعالت  بتعزيز 
تنشأ.  التي  المشتركة  والتحديات  الفرص  توجيه  على 
مختلفة،  أوصافًا  المعارف  في  التالقي  هذا  أعطي  وقد 
 157”He Awa Whiria“ بمنظارين156،  الرؤية  منها 
هذا  في   .158”Haudenosaunee Kaswentha“و
السياق، تلحظ ويهي بريسيال أن تالقي المعارف المتعددة 
و“يوفر  أكثر شمواًل وتفصياًل”  معلومات  ينتج  أن  “يمكن 
أساسًا إيكولوجيًا متينًا للتحديد الكمي لفرضيات جديدة 
المفّصلة  المعلومات  وزيادة  اإليكولوجي،  األداء  في 
النظام  عافية  واستعادة  الصون  ممارسة  في  المطلوبة 
اإليكولوجي”159. ويمكن الوقوع على أعمال مماثلة تقوم 
بها المجتمعات األصلية )وغيرها من المجتمعات المحلية( 
تبقى  ولكن،  العالم160.  في  المجتمعات  هذه  مع  تجري  أو 
أوطان  في  تجري  ألنها  حساسية  ذات  األعمال  هذه 

السكان األصليين.

تمكين أصحاب الوالية على رعاية الطبيعة

البشر  مليارات  وإرادة  التزام  الطبيعة  رعاية  تتطلب 
العامة  والمجتمعات  المحلية  المجتمعات  من  العالم،   في 
 التي يبنونها، بمن فيهم القادة في كل مجال من مجاالت 
بالوالية  جديد  لشعور  العنان  تطلق  أن  ويمكن   المجتمع. 
الطبيعة،  مع  االرتباط  خالل  من   والمسؤولية 
كتب  فكما  الحية.  الكائنات  جميع  ومع  الكوكب،  ومع 
التحدي  “لمواجهة   ،2-1 اإلضاءة  في  لينتون  تيموثي 
توازن  في  اإلنسان  حريات  نطاق  توسيع  في  الماثل 
ويحدث  بالعمل.  الكثير  تعّلم  من  بد  ال  الكوكب،  مع 
البشر  والية  بفعل  الرأس،  إلى  القاعدة  من  عادًة   االبتكار 
على نطاقات صغيرة، وينتشر الحقًا على نطاق أوسع في 

حال النجاح”.

 “ تتطلب رعاية الطبيعة التزام 
 وإرادة مليارات األشخاص في العالم، 
 من المجتمعات المحلية والمجتمعات 

 العامة التي يبنونها، بمن فيهم القادة 
في كل مجال من مجاالت المجتمع.

شخص  بأنه  الوالية  صاحب  سين  أمارتيا  ويعّرف 
إنجازاته  على  الحكم  ويمكن  التغيير،  وُيحِدث  “يتصرف 
أو  قّيمت  إن  الخاصة،  وأهدافه  قيمه  أساس   على 
أيضًا”161.  الخارجية  المعايير  بعض  أساس  على  تقّيم   لم 
والكوكب  البشر  بين  العالقة  في  النظر  إعادة  إن  ويقول 
تتطلب طرقًا جديدة في التفكير، بما في ذلك االعتراف 
تعبيره،  حد  فعلى  أساسي.  كمبدأ  الحياة  على  بالوالية 
على  الحفاظ  ضمان  في  حصريًا  نفكر  أال  “يجب 
في  أوسع  نطاق  على  نفكر  أن  بل  احتياجاتنا،  تلبية 
ذلك،  في  )بما  وتوسيعها  حرياتنا  على  الحفاظ   ضمان 
أبعد  ولكن  احتياجاتنا،  تلبية  حرية  الحال،  بطبيعة 
جديدة  أسس  إرساء  ويمكن  أيضًا(.  بكثير  ذلك   من 
لحفاظ  وا اإليكولوجية  ظم  لنُّ ا على   للمحافظة 
البشر  بأن  االعتراف  خالل  من  الحية  األنواع  على 
لواقع  مستسلمين  وليسوا  فاعلين،  أذكياء  وكالء  هم 
على  البشر  قدرة  على  سين  حجة  وتركز  الحال”162. 
األمور  على  وبناًء  وتفكيرهم،  إرادتهم  بمحض  التصرف 
البشر  تضع  فهي  مهمة.  قيمة  لمنحها  سببًا  يجدون  التي 
في  تغيير  عوامل  يكونوا  أن  على  وقدرتهم  وحرياتهم 

المعادلة. صميم 
أو  أفرادًا  الرعاية  على  المؤتمنون  يكون  أن  يمكن 
تركز  أن  ويمكن  مختلفة.  أصعدة  على  منظمة  مجموعة 
المحلي،  )المجتمع  مختلفة  مستويات  على  أعمالهم 
حتى  أو  الوطني،  المستوى  أو  اإليكولوجي،  النظام   أو 
 العالمي(. وهي تعتمد على اإلمكانات والسياق المؤسسي. 
تعد  ال  إمكانيات  إلى  هنا  المذكورة  األمثلة   وتشير 
البشر  بين  المعقد  التفاعل  يبّين  ما  للرعاية،  تحصى  وال 
لتوسيع  محسنات  عدة  تسخير  ويمكن  والكوكب. 
األنواع،  حصاد  من  الحد  ذلك  في  بما  الرعاية،   نطاق 
مستجمعات  وإدارة  محمية،  بحرية  مناطق  وإنشاء 
والحدائق  المساحات  وصيانة  وإنشاء  الشاملة،  المياه 
بشأن   6 الفصل  على  )االطالع  الخضراء  الحضرية 
تطال  أن  ويمكن  التدخالت(.  من  النوع  هذا  إمكانيات 
والعابرة  اإلقليمية  المستويات  نطاقًا  األوسع  المبادرات 
للحدود. وال تتطلب الرعاية الناجحة وجود جهات فاعلة 
تتطلب  بل  فحسب،  األعمال  جدول  دفع  على  قادرة 
تقييم  المقاييس  فيه  تتيح  للمتابعة  واضحًا  نظامًا  أيضًا 
األساس  وتوفر  والبيئية  االجتماعية  العدالة   نتائج 

واالبتكار. للتعلم 
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شهدت ستينات القرن الماضي بداية تحّول بطيء للتنمية 
حيث  من  الدولي،  الصعيد  وعلى  “الغربي”،  العالم  في 
إدراك وفهم الترابط بين رفاه اإلنسان واالقتصاد والبيئة. 
ففي عام 1962، ربطت راشيل كارسون، في كتابها المؤثر 
الصناعي  الكيميائي  التلّوث  بين  الصامت”،  “الربيع  للغاية 
تصيب  التي  واألمراض  البيولوجي  التنّوع  وفقدان 
الدولي  الحكومي  المؤتمر  انعقد   ،1968  البشر1. وفي عام 
وحفظه،  الحيوي  للمحيط  الرشيد  لالستخدام   األول 
كانت  حيث   ،1972 عام  في  ستوكهولم  مؤتمر  وعقبه 
مناقشات  موضوع  إيكولوجيًا  المستدامة   التنمية 
من  مزيد  إلى  يؤول  الدولي  التعاون  انفك  وما  معّمقة. 
للتنمية  المتحدة  األمم  بخطة  الجهود  لُتتّوج  التنسيق، 
اللذين  للمناخ  باريس  واتفاق   22030 لعام  المستدامة 
البيولوجي  للتنّوع  العالمي  باإلطار  قريبًا   سيستكمالن 

لما بعد عام 2020 عقب اتفاقية التنوّع البيولوجي.
والمؤتمرات  العلمية  النتائج  الزمني  الجدول  ويظهر 
واالقتصادية  البشرية  الكوارث  مع  ويتقاطع  الدولية، 
البلدان  منظمة  في  النفط  أزمة  ذلك  في  بما  والبيئية، 
الطبيعية  والكوارث  1973؛  عام  في  للنفط  المصدرة 
إثيوبيا في عام 1984 وتسبب في  الذي ضرب  كالجفاف 
خسارة مليون شخص؛ وتسرب مادة كيميائية سامة في 
بيئية  أضرارًا  أوقع  الذي  العام،  نفس  الهند في  بوبال في 
هائلة؛ والحوادث النووية؛ وعدد ال يحصى من انسكابات 
النفط؛ واألوبئة؛ وحرائق الغابات الكبيرة على غير تناسب؛ 
كانت  التقرير،  هذا  إعداد  وقت  وفي  الكثير3.  ذلك  وغير 
أرواح  حصدت  وقد  تتفشى،  تزال  ال  كوفيد-19  جائحة 
أكثر من 1.5 مليون شخص، وتسّببت بانكماش اقتصادي 

وباضطرابات اجتماعية لم يسبق لها مثيل.
الحركات  وتكثر  تنمو  الكوارث،  هذه  موازاة  في 
والمستدامة:  العادلة  التنمية  إلى  تدعو  التي  االجتماعية 
من االحتجاجات المدنية األولى التي قامت بها غرينبيس 
وحركة   ،)1973( الهند  في  تشيبكو  حركة  إلى   ،)1971(
الحزام األخضر )1977(، وحركة احتلوا ضد عدم المساواة 
)2011(، ومسيرة المناخ التي سبقت مؤتمر األمم المتحدة 

المعني بتغّير المناخ في عام 2015، والعديد من المسيرات 
األخرى )الشكل إ1-1-1(. وبلغت هذه الحركات ذروتها في 
الشباب  بالمناخ قادها  إضرابات وتحركات عالمية متعلقة 
عن  فضاًل  العالم،  أنحاء  جميع  في  الماليين  فيها  وشارك 
العنصرية  ضد  العالم  أنحاء  جميع  عمت  احتجاجات 

المنهجية وعنف الشرطة.
تبني  العلمية  البحوث  كانت  العقود،  هذه  مدى  وعلى 
المحيط  بين  الصالت  بشأن  كبيرًا  معرفيًا  مخزونًا 
األرض،  تغطي  التي  الرقيقة  الحياة  طبقة  وهو  الحيوي، 
هذه  لفهم  متعددة  ُنهجًا  وتنتحي  البشرية4،   واألنشطة 
ديناميات  األيضية  هج  النُّ تصف  ودينامياتها.  الصالت 
بين  المادة والطاقة  ناتجة من تدفقات  أنها  نظام ما على 
مفاهيم  انبثقت  وقد  الطبيعية5.  وبيئاتها  المجتمعات 
عن  الكوكب  وحدود  األيضية،  هج  والنُّ البشر،  استئثار 
واألرضية  اإليكولوجية  ظم  النُّ علوم  في  مشتركة  جذور 
إ1-1-1(.  )الشكل  اإليكولوجية  السابقة، وفي االقتصادات 
ويشمل مفهوم حدود الكوكب علوم المنعة والتعقيد. وهذا 
يعني تحليل الديناميات التي تنشأ عن التفاعالت ومزيج 
العمليات التي تشكل نظمًا، وكيفية تأثير هذه الديناميات 
على العمليات والتفاعالت التي أوجدتها. ويساعد التعقيد 
التغيير  من  كل  مواجهة  في  التنمية  فهم  زيادة  على 
كان  وأيًا  بديلة6.  مسارات  ووجود  والمتوقع،  المفاجئ 
على  القضاء  هو  منه  الغرض  أكان  وسواء  المتبع،  النهج 
الفقر والجوع أم حفظ الطبيعة، ال يمكن فصل البشرية عن 
المحيط الحيوي. فالمحيط الحيوي يؤمن الطاقة والموارد 
التي تشكل حياة اإلنسان وتدعمها، كما أن حيازة الموارد 
يغّيران  البشر  أنشطة  الناجمة عن  النفايات  والتخلص من 

في المحيط الحيوي وأدائه.
وفي مبادرات التعاون الدولي، والحركات االجتماعية، 
حول  التوافق  يعّزز  ما  كلها  والبحوث  والكوارث، 
البيئية.  واالستدامة  اإلنسان  رفاه  بين  العميق   الترابط 
المحيط  بين  الترابط  بأهمية  معرفتنا  من  الرغم   وعلى 
تزد  لم  عامًا،   60 من  أكثر  منذ  اإلنسان  ورفاه  الحيوي 
تقدم  جاء  إذ  العكس،  بل  استدامًة  التنمية  معرفتنا 

اإلضاءة 1-1 

عبرة من علوم االستدامة توجه التنمية البشرية المستدامة 
أندريا س. داونينغ، مركز ستوكهولم للصمود في جامعة ستوكهولم، وبرنامج الديناميات االقتصادية العالمية والمحيط الحيوي في 
األكاديمية الملكية السويدية للعلوم؛ ومانكي تشانغ، قسم اإليكولوجيا المائية في المعهد الهولندي لإليكولوجيا؛ وأونو سفيدين، 
 مركز ستوكهولم للصمود في جامعة ستوكهولم؛ وسارة كورنيل، مركز ستوكهولم للصمود في جامعة ستوكهولم؛ وديفيد كولست، 
 مركز ستوكهولم للصمود في جامعة ستوكهولم؛ ويان ج. كويبر، مركز ستوكهولم للصمود في جامعة ستوكهولم؛ وولف م. مويج، 
قسم اإليكولوجيا المائية في المعهد الهولندي لإليكولوجيا وقسم اإليكولوجيا المائية وإدارة نوعية المياه في جامعة فاخينينجن؛ 

وديانكي فان ويك، قسم اإليكولوجيا المائية في المعهد الهولندي لإليكولوجيا
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 الشكل إ1-1-1 المعرفة واإلرادة االجتماعية والنفوذ السياسي لتحقيق التنمية المستدامة

مالحظة: ثالثة فروع مترابطة من البحث العلمي، وهي المنعة )البرتقالي( ورفاه اإلنسان من خالل االقتصاد البيئي )األرجواني( وعلوم النظام األرضي )األزرق(، تشكل معظم علوم االستدامة اليوم 
ولها جذور مشتركة وبينها معارف متبادلة )الرمادي( تعود إلى قرون مضت. وفي الجدول الزمني مزيج من السياسات والحركات االجتماعية والكوارث )األحمر(.
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البشرية على حساب استدامة المحيط الحيوي7.  التنمية 
أسرع،  بوتيرة  تقع  المناخ  تغّير  عن  الناجمة  فالكوارث 
واإليكولوجية  االجتماعية  ظم  النُّ بين  المتزايد  والترابط 
البيئية، واألزمات  للتغّيرات  أكثر عرضًة  العالم جعلها  في 
واآلثار  المجتمع،  في  المساواة  عدم  وأوجه  المالية، 
والصدمات  والكوارث8،  لالضطرابات  المتكافئة  غير 
ظمية التي تبّدد عقودًا من التنمية. وُتغّير التنمية غير  النُّ
المستدامة ديناميات النظام األرضي إلى حد تتضاءل معه 
تأمين  اإليكولوجية لألرض على  االجتماعية  ظم  النُّ قدرة 
االتجاهات  جميع  وتشير  للجميع9.  وكاٍف  متساٍو  رفاه 
 إلى أن البشرية على مسار إنمائي غير مستدام بعيد عن 
أهداف  تحقيق  ويستلزم  البشرية.  التنمية   أهداف 
التنمية المستدامة تحّوالت في كيفية تفاعل المجتمعات 

مع المحيط الحيوي.
في  وال  والوعي  المعرفة  في  نقصًا  ليست  والمشكلة 
فهم المخاطر المتمادية على المجتمعات في جميع أنحاء 
إ1-1-1(.  )الشكل  المستدامة  غير  التنمية  جراء   العالم 
والسياسات  البحوث  بين  توافق  زمن طويل،  منذ  فهناك، 
البشرية  التنمية  تحقيق  أن  على  االجتماعية  والحركات 
المستدامة والعادلة يتطلب تغّيرًا جذريًا في طريقة عمل 
ظم االجتماعية واالقتصادية. وفي ما يلي نوجز بعض  النُّ
الرسائل المستخلصة من مخزون البحوث، ونبرز المجاالت 

التي يلزم فيها مزيد من التقدم.

 التنمية البشرية المستدامة العالمية 
في المسار دون العالمي

في المنظور الفضائي لكوكب األرض، الذي استلهمه كينيث 
األرض،  “كوكب  حول  االقتصادية  بحوثه  في  بولدنغ 
مثال  غيره،  وكثيرون   ،10 1966 عام  في  فضاء”  سفينة 
كالسيكي على حدود كوكبنا من حيث الموارد والمساحة. 
وال يزال هذا المنظور هو الملهم لعداد بصمة الموارد11 الذي 
وضعه الصندوق العالمي للحياة البرية، وكذلك لحركة يوم 
سوى  جمعاء  البشرية  لدى  فليس  األرض.  موارد  تجاوز 
كوكب واحد تعيش عليه، ولكنها تتصرف اآلن وكأن لديها 
ناجعة في توضيح مشكلة عدم  الفكرة  1.6 كوكبًا. وهذه 
االستدامة )على سبيل المثال، يوم تجاوز موارد األرض12(.

تحويل  في  نستمر  العالمي،  دون  المستوى  وعلى 
ثالث  خالل  من  الحدود  وتجاوز  لدينا  األساس  خطوط 

آليات على األقل:
الموارد 	  نستنفد  الغذائي ونحن  نظامنا  تغيير   – التكّيف 

الشبكات  يستنفد  الذي  الجائر  )الصيد  مثاًل  الغذائية 
الغذائية المائية(.

نحّول 	  أو مختلفة.  إلى سياقات حديثة  األوضاع  نسبة 
خالل  من  نستهلكه  أن  يمكننا  ما  حدود  نتجاهل  أو 

ظم  النُّ عبر  النفايات  من  والتخلص  االستخراج  زيادة 
اإليكولوجية. ويتم ذلك بغض النظر عن آثار استهالكنا 

ظم اإليكولوجية الفردية. على الموارد والنُّ
اآلثار 	  ترحيل   — والزمن13  الحدود  عبر  المشاكل  دفع 

البلدان  إلى  لإلنتاج  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 
حيث ال أنظمة متشددة أو تحميلها لألجيال المقبلة.

عدم  بأن  المعرفة  أساس  على  للعمل  الوقت  حان  وقد 
إفراط  إلى  يؤدي  العالمي  دون  المستوى  على  االستدامة 
في تجاوز الحدود العالمية. وال بد لتعاريف التنمية، على 
قياسها:  كان  كيفما  متماسكة  تظل  أن  العمليات،  مستوى 
األنشطة  عن  الناتجة  والنفايات  االنبعاثات  أن  ضمان 
يمكن  بحيث  متوازنة  بمعدالت  امتصاصها  يمكن  البشرية 
كافية  بمعدالت  وتنتج  تتعافى  أن  اإليكولوجية  ظم  للنُّ

لتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة.

العمليات المستدامة وُنهج التوزيع

تركز األبحاث بقوة على تحديد حدود عدم االستدامة - مثل 
حدود النمو، واالنبعاثات، واستخدام األراضي، واالستئثار 
هذا  وينبثق  ذلك.  وغير  الطاقة،  أو  الطبيعية  بالموارد 
البيئية،  العلوم  في  العميقة  البحوث  جذور  عن  التركيز 
باحتياجات  االرتباط  حيث  من  الكثير  يحقق  ال  أنه  غير 

التنمية البشرية.
عمليتين  ليسا  والعدالة  اإلنصاف  أن  في  شك  وال 
هما  وال  األرضي،  النظام  يفرزهما  بيوجيوفيزيائيتين 
نهج  التباع  يمكن  ولكن  لالستدامة،  تلقائية  حصيلة 
على  التركيز  استمرار  وبالتالي  لالستدامة،  توزيعي 
معالجة  مع  ويتزامن  يترافق  أن  االستدامة،  حدود 
تقيس  أن  التوزيعية  هج  للنُّ ويمكن  المساواة14.  عدم 
مع  ولكن  الحدود  على  تركز  التي  نفسها  المتغّيرات 
العمليات الالزمة الزدهار األفراد على  االهتمام بمعدالت 
الضرورية  الموارد  استخراج  معدالت  أي  مستدام،  نحو 
استيعابها  يمكن  التي  النفايات  إنتاج  أو  األدنى(  )الحد 
الموارد  من  إجمالية  كمية  تحديد  من  بداًل  ومعالجتها، 
لالستنفاد.  به  مسموح  إجمالي  معدل  أو  المتاحة 
األفراد  جميع  أن  بالضرورة  التوزيع  ُنهج  تفترض  وال 
تراعي  بل  الموارد،  من  متساو  قدر  إلى  يحتاجون 
إنتاج  وفي  الموارد  إلى  الوصول  ظروف  في  الفوارق 
التنمية  توجيه  شأنها  من  معلومات  وهي  النفايات، 
تفاعل  كيفية  وتحليل  والمنصفة.  المستدامة  البشرية 
واإلنتاج  لالستهالك  المتنّوعة  والعمليات  االحتياجات 
يتجاوز  ما  فيه  العالمية  التنمية  لتشكيل  المستدامين 
هج التي تتجه إلى استنفاد الموارد إلى أقصى حدود،  النُّ
ويبتعد عن التوزيع غير المتكافئ وغير العادل للمكاسب 

وعن تبعات ذلك التوزيع.
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 التنمية البشرية المستدامة وتكوين 
وقائع جديدة

مفيدة  تتبع  لوحات  هي  للتنمية  العالمية  النظر  وجهات 
تشير إلى حيث تقف الحدود فال تمكن االستدامة، وترصد 
تقلب  زيادة  مثل  االستدامة،  عدم  عن  الناجمة  المخاطر 
ديناميات  أداء  في  الكارثية  والتحّوالت  المناخية  ظم  النُّ

النظام األرضي أو النظام االجتماعي.
هو  ما  لتحديد  التالية  الخطوات  اتخاذ  ويتطلب 
والفوارق  السياقات،  تبيان  تحقيقه  وكيفية   مستدام 
إطار  في  والسياقات،  بينها.  ما  في  والِصالت 
اآلني  الواقع  مجرد  من  أوسع  خصوصًا،  األنثروبوسين 
أيضًا خالصة تجارب  المحيط بحاالت محددة: بل تضم 
السياسات  فآثار  الماضي.  من  وموروثات  البعيد،  من 
الخارجية والدولية، وأسعار السلع األساسية في الخارج، 
ودورة  األراضي  استخدام  في  التغييرات  أو  والنزاعات 
إلى  الحدود  تخترق  معّينة،  قارة  في  المائية  ظم  النُّ
الماضي،  شهده  لما  ويمكن  المحلية.  والمناطق  البلدان 
ظم اإليكولوجية، أن  النُّ من مظالم ونزاعات وتدهور في 
يحدد ما يمكن أن يكون ماهية الخيار المقبول أو الفعال 
المستفيدين  أو  متخذيه  وهوية  المستدامة  للتنمية 
أعباءها  ترّحل  ال  المستدامة  التنمية  فعملية  منه. 
التحليلية  أو حتى  البيئية  أو  االقتصادية  أو  االجتماعية 
واحدة  سحرية  وصفة  وال  األجيال16.  أو  الحدود15  عبر 
جمعاء،  البشرية  تلبي  مستدامة  بشرية  تنمية  لتحقيق 
وأن  فيه،  نشأ  الذي  الواقع  يلّبي  أن  نهج  كل  على  بل 
هج األخرى.  يتطور معه. ومن المهم أن يتسع كل نهج للنُّ
المستدامة  البشرية  بالتنمية  المتعلقة  البحوث  ومن شأن 
المستدامة  التنمية  إنجازات  تضافر  كيفية  فهم  تعزز  أن 

العالمية. التنمية  لتشكل 

أهداف المستقبل لمعالجة مشاكل الحاضر

عواقب  توضيح  االستدامة  لبحوث  الهامة  األهداف  من 
عدم  مشاكل  توقع  أو  االستدامة،  بعدم  االستمرار 
المستقبل، والنظر في ما يمكن أن يحدث  االستدامة في 
التنّوع  فقدان  أو  االنبعاثات  في  الحدود  نتجاوز  عندما 
األهداف،  من  بداًل  المشاكل،  فإسقاط  مثاًل.  البيولوجي، 
الحالي  الخطاب  في  حاسم  ضعف  مكمن  المستقبل  على 
بشأن االستدامة والتنمية، كما يتضح، مثاًل، من القول إن 

“ارتفاع االحترار درجتين سيكون مشكلة”.
من  ن  يمكِّ حاضرة  باعتبارها  لمشكلة  التصدي  لكن 
اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها، مثل لوائح ضبط استخدام 
مبيدات اآلفات التي تبعت صدور كتاب راشيل كارسون، 
القيود على فلوريدات الكربون الكلورية نتيجة  أو فرض 

اإلطار،  مثال، في هذا  أبرز  ولعل  األوزون17.  لثقب طبقة 
وكذلك  والمالية،  واألكاديمية  االجتماعية  االستجابات 
تلت  التي  الحوكمة،  وإجراءات  التنظيمية  الضوابط 
جائحة كوفيد-19، إذ لم يسبق لها مثيل من حيث السرعة 
ألوانه.  سابقًا  يزال  ال  فعاليتها  تقييم  أن  مع  والنطاق، 
غير  البشرية  فالتنمية  كوفيد-19،  جائحة  حال  هي  وكما 
على  تؤثر  التي  الحاضر  مشاكل  إحدى  هي  المستدامة 
المستقبل،  عنه  وليست خطرًا سيكشف  نسمة،  مليار   7.8 
وال هي مشكلة في مكان دون آخر، إذ ليست التنمية، في 
أي بلد، على مسار االستدامة. وفي فهم المشاكل بوصفها 
المستقبل  في  لحلها  بناءة  أهداف  ووضع  الحاضر  في 
صيغة يمكن أن تنتج عماًل فعااًل لحل مشاكل الحاضر، من 

فقر وإجحاف وعدم استدامة.
والمكان  بالزمان  مرتبطة  بوصفها  الظروف  فهم  وفي 
ما يلهم التفكير في سبل االستدامة في المستقبل، وبناء 
مالمح  تبدو  كيف  حاسمة:  أسئلة  على  تجيب  نماذج 
مختلفة؟  ظروف  تحت  والعادل  المستدام   المستقبل 
 ما هي أوجه عدم المساواة التي تبرزها التصّورات المختلفة 
أوضاع  عن  المستقبل  تصّورات  تختلف  كيف   للمستقبل؟ 
يجب  وأيها  عنها،  التخلي  ينبغي  العمليات  أي  الحاضر؟ 
للمستقبل؟18  التصّورات  هذه  مثل  لتحقيق  تغذيتها 
مستدامة  عمليات  عن  انبثقت  إذا  المستقبل،  فتصّورات 
واستخراج  النفايات  إنتاج  معدالت  بين  توازن 
والفرص  واآلثار  الوصول  سبل  توزيع  وراعت  الموارد، 
االلتزام  تغذي  بناءة،  أهدافًا  ستكون  والمسؤوليات، 

بالعمل لتحقيقها.

 مسارات التحّول لتحقيق نتائج 
مستدامة وعادلة

من  أكثر  أهدافها،  وتحقيق  المستدامة،  التنمية  تتطّلب 
ظم  النُّ مجرد إجراءات وتغييرات تدريجية. تتطلب كسر 
الرامية  فالتدابير  االستدامة.  عدم  في  القابعة  الحالية 
وإبطاء  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الحد   إلى 
 فقدان التنّوع البيولوجي، مثاًل، هي بمنزلة “األقل سوءًا”، 
وموازنة  التعويض  آلليات  يكون  وقد  “الصحيح”.  ال 
التعرف  على  تساعد  إذ  سلوكية،  فوائد   األضرار 
هذه  لكن  المستدامة.  غير  األنشطة  بعض  تكاليف   على 
التحّول،  في  تسهم  وال  مستدامة  ليست   اآلليات 
التي  العمليات  استدامة  تبعات عدم  تزيل  أن  يمكنها  وال 
أن  وعلينا  أضرارها.  موازنة  أو  عنها  التعويض  يجري 
بين األهداف كما نحددها نحن، وما ينتج عنها في  نمّيز 
البيئية واالجتماعية  الواقع. فعندما يكون تخفيف اآلثار 
المسار  على  التنمية  تكون  ذاته،  حد  في  هدفًا  المحددة 
س  تؤسَّ التي  المتفائلة،  السيناريوهات  فحتى  الخاطئ. 
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المادي،  والنمو  االستهالك  في  انخفاض  حدوث  على 
البيولوجي19.  للتنّوع  هائل  فقدان  إلى  تؤدي  أن  ُيرجح 
نحو  لتحّوالت  نتيجة  االنخفاض  هذا  يكون  قد  ولذا، 
االستدامة، ولكن ال يمكن أن يكون هو الهدف. بل يتعين 
كيفية  في  جذرية  تحّوالت  إحداث  إلى  نسعى  أن  علينا 
 ارتباط المجتمعات بالمحيط الحيوي، والتركيز على ُنهج 
االستخراج  معدالت  توافق  وضمان  لتوزيع،   ا
واالنبعاثات مع معدالت إنتاج الموارد وقدرة البيئة على 
النتائج،  قياس  ويمكن  واالنبعاثات.  النفايات  استيعاب 
باعتبارها  المناخ،  وتثبيت  البيولوجي  التنّوع  حفظ  مثل 
البشرية  التنمية  أهداف  ولكن  منفردة،  متغّيرات 
متكامل  فهم  في  متجذرة  تكون  أن  يجب  المستدامة 
الحيوي.  بالمحيط  المجتمعات   لصالت  التخصصات  عبر 
وستتفاوت مسارات وأهداف التنمية في الزمان والمكان، 
تحديدها.  إعادة  إلى  يصار  أو  تحقيقها  يجري   حيث 

أفضل،  فهم  على  وقدرة  تكّيفية20،  إدارة  يتطلب  وهذا 
والتعلم والتصرف وفق ما تمليه عملية متكررة.

وتنطبق جميع هذه االستنتاجات على خطة عام 2030: 
أن  يجب  تحويلية،  المستدامة  التنمية  أهداف  فلتكون 
واقتصادية  واجتماعية  بيئية  أهدافًا  بكّليتها:  تؤخذ 
وأن  تنفيذها،  ظروف  مع  تتكّيف  أن  ويجب  متكاملة. 
أكثر  هي  الطويل  األجل  في  واالستدامة  معها.  تتماشى 
من مجرد مقاصد كمية؛ بل تتطلب إعادة صياغة لعمليات 
ضوء  في  دوريًا  األهداف  تقييم  إعادة  ويجب  التنمية. 
خيارات  تحميلها  لضمان  جديدة،  وتطورات  معارف 

المستقبل العادل والمستدام للجميع.
مرجعية،  قائمة  المستدامة  البشرية  التنمية  وليست 
البحوث،  وفرة  وفي  ومستمرة.  دينامية  عملية  هي  بل 
الحاجة  عن  فضاًل  السياسي،  والنفوذ  اإلنسان،  وإرادة 

الملحة، ما يغذي االلتزام بفعالية في تلك العملية.
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اإلضاءة 2-1 

عبرة من الحياة — من منظور النظام األرضي 
ظم العالمية، جامعة إكستر  تيموثي م. لنتون، مدير، معهد النُّ

وفيه  األنثروبوسين،  مصطلح  البشرية  التنمية  جلبت 
يكون  وقلما  الكوكب.  على  قوة  باتوا  البشر  بأن  اعتراف 
ونحن  الكوكب،  نطاق  على  يؤثر  أن  األحياء  من   لنوع 
 بال شك أول نوع يلوح له وعي جماعي بأنه يغّير العالم. ومع 
بل  الكوكب،  تغّير  التي  األولى  الحية  الكائنات  لسنا  ذلك، 
أبعد ما يكون عن ذلك. فليس وجودنا، ناهيك عن قابليتنا 
للتطور، إال نتيجة ألربعة مليارات سنة من النشاط الجماعي 
قابلة  فسحة  إلى  الكوكب  حّولت  حية  لكائنات  المستمر 
أعلى  إلى  تواضعًا  الميكروبات  أكثر  من  كائنات،  لحياتنا. 
األشجار شموخًا، تشابكت معًا، دون وعي منها. ويشار إلى 

مجموع هذه الكائنات الحية في هذا السياق “بالحياة”. 
وفكرة أن الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وعلم المناخ 
أوصلت الكوكب إلى مرحلة باتت الحياة فيها مجرد عنصر، 
تتكّيف مع ما ُتعطى، ليست إال وهمًا، كما تبّين المعطيات. 
وما نراه على أنه عالم مادي غير حّي، أي الغالف الجوي 
والمحيطات والصفائح الجليدية والمناخ، وحتى القارات، 
على  الحياة  بفعل  متفاوتة،  وبدرجات  تأثر،  أو  تكّون  إما 
حلقات  وتقفل  الحياة،  تشكل  العوامل  وهذه  األرض1. 
ارتدادية، متفاوتة القوة، ال تعد وال تحصى. هذه الحلقات 
السببية المقفلة، حيث ترتد عواقب األفعال على فاعليها، 
أن تنشئ سلوكيات على نطاقات  أو على ذرياتهم، يمكن 
فترات  األرض  تاريخ  وفي  الكوكب.  إلى  تصل  مختلفة 
تحّول  نقاط  تخترقه  الثابت،  الذاتي  التنظيم  من  طويلة 

وتغيير مفاجئ. 
القرن  الجديد على مدى نصف  الفهم  اكتشف هذا  وقد 
وهذه  األرضي2.  النظام  علوم  حقل  نشوء  عقب  الماضي، 
في  دروسًا  تقّدم  األرضي  النظام  في  الحياة  إلى  النظرة 
التواضع وأيضًا في التمكين، حول توسيع حريات اإلنسان 

ولكن بالتوازن مع الكوكب. 

كيف وصلنا إلى هنا 

الحياة  أشكال  ألنشطة  ذاته  بوجودنا  ندين  البشر،  نحن، 
العيش  يمكننا  عالمًا  أوجدت  التي  والحاضرة،  الماضية 
فيه3. فالقول بأننا ننحدر من أشكال الحياة الماضية ليس 
النظام  التطوري فحسب، بل كذلك بفعل  الفعل  من حيث 
بالهواء  ليمّدنا  الجوي  الغالف  يكن  لم  حيث  األرضي، 
ويتراكم  تراكم  ما  لوال  الحياة،  ليأوي  المناخ  وال  للتنفس، 

والحاضر.  الماضي  في  أخرى،  حية  كائنات  نشاط  من 
 وفي تاريخ األرض ثالث ثورات محورية ألحقت باألرض 
ولوالها  سابقتها،  من  تتحّدر  ثورة  كل  جذرّية.   تحّوالت 
قيمة  حول  هامة  دروس  الثورات  هذه  وفي  هنا.  كنا  لما 

الحياة، وما يغذي ازدهارها. 
فترة  بعد  األرض  في  تدّب  بدأت  الحياة  أن  فمدهش 
وجيزة من تكوين الكوكب قبل 4.56 مليار سنة، واعتدال 
تقدير،  أقرب  للسكنى. فعلى  حرارته بحيث يكون صالحًا 
وأما  سنة،  مليارات   4 من  أكثر  إلى  الحياة  نشأة  تعود 
الحياة،  في طياتها سجل  تحمل  التي  الرسوبية  الصخور 
كانت  سنة.  مليارات   3.7 من  أكثر  منذ  وجودها  فتؤكد 
وهما  والعتائق،  البكتيريا  على  تقتصر  األولى  الحياة 
مملكتا بدائيات النواة )الخاليا البسيطة(. وجميع الكائنات 
الحية تحتاج إلى إمدادات من الطاقة والمواد للبقاء على 
من  حاجتها  األولى  الخاليا  استمدت  وربما  الحياة.  قيد 
في  المتفاعلة  المركبات  من  كيميائي،  شكل  في  الطاقة 
بيئتها )تمامًا كما يشعل البشر اليوم الوقود األحفوري مع 
كان  ذلك،  ومع  بالطاقة(.  مجتمعاتهم  لتزويد  األكسجين 
من  بشدة  ليحّد  الوقت  ذلك  في  الكيميائية  الطاقة  نقص 

اإلنتاجية الجماعية في أشكال الحياة األولى4. 
الكائنات  بعض  تطورت  عندما  األولى  الثورة  وبدأت 
كوكب  على  وفرة  األكثر  الطاقة  مصدر  ر  لتسخِّ الحية 
ثاني  لتثبيت  استخدمته  وقد  الشمس،  ضوء  أي  األرض، 
أكسيد الكربون من الغالف الجوي في أشكال مختلفة من 
التمثيل الضوئي الالأكسجيني )الذي ال يطلق األكسجين(5. 
نقص  يصبح  أن  الممكن  من  كان  النقطة،  هذه  وعند 
في  الحية  الكائنات  إنتاجية  على  قيدًا  الطاقة،  ال  المواد، 
العالم. فجميع أشكال التمثيل الضوئي تحتاج إلى مصدر 
اإلمدادات  تكن  ولم  الكربون(،  من  )للحد  لإللكترونات 
بالمركبات المستخدمة في أقدم أشكال التمثيل الضوئي، 
مشكلة  يبّين  وهذا  كافية6.   ،)H2( الهيدروجين  غاز  مثل 
عامة للحياة ال تزال حتى اليوم: تدفقات المواد إلى سطح 
والمتحّولة(  )البركانية  الجيولوجية  العمليات  من  األرض 
الحياة  احتياجات  من  يسيرًا  جزءًا  إال  تمثل  وال  هزيلة، 
اليوم، ناهيك عن احتياجات الحضارات اإلنسانية الحالية. 
التطور،  عملية  تتيحهما  محتملتان،  استجابتان  وهناك 
لهذه المشكلة: إما زيادة مدخالت المواد الالزمة، أو زيادة 
إعادة تدويرها داخل النظام األرضي. وكانت إجابة معظم 
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أشكال الحياة األولى هي تطوير وسائل إعادة تدوير جميع 
الطاقة  بعض  باستخدام  لأليض،  تحتاجها  التي  المواد 
الملتقطة في التمثيل الضوئي لتشغيل إعادة التدوير. وقد 
البيوجيوكيميائية  الدورات  العلماء  يسميه  ما  ذلك  أنشأ 
الكلية. وتشير بعض القرائن الضئيلة إلى أن إعادة تدوير 
منذ  قائمة  كانت  كلي  نطاق  على  والكربون  الهيدروجين 
كانت  الكلية  اإلنتاجية  أن  بيد  سنة.  مليار   3.5 حوالي 

تقتصر على أقل من 1 في المائة من اإلنتاجية الحالية7. 
مع  سنة  مليارات   3 حوالي  قبل  الثانية  الثورة  وبدأت 
تطور التمثيل الضوئي األكسجيني، الذي يستخدم المياه 
تطور  عملية  هذه  وكانت  لإللكترونات8.  كمصدر  الوفيرة 
قدرًا  يتطلب  المياه  جزيئات  تفكيك  ألن  للغاية9،  صعبة 
من الطاقة، أي من فوتونات الضوء الشمسي ذات الطاقة 
العالية، يفوق ما تطلبته أي عملية تمثيل ضوئي من قبل. 
التطور  أتاح  الحياة،  نشأة  من  سنة  مليار  حوالي  وبعد 
بكتيرية  أنساب  من  ضوئيين  نظامين  ربط  للحل:  فرصة 
كيميائية  آلية  وتثبيت  واحدة،  خلية  في  تمامًا  مختلفة 
وكانت  أمامهما10.  المياه،  جزيئات  تمزيق  يمكنها  الفتة، 
الكائنات  جميع  سلف  زرقاء:  بكتيرية  خلية  أول  النتيجة 
التي  والنباتات(  والطحالب  الزرقاء  )البكتيريا  الحية 
كوكب  على  األكسجيني  الضوئي  التمثيل  عملية  تؤدي 
األرض اليوم. ثم أصبحت الحياة خاضعة إلمدادات المواد 
وتطوير  والفوسفور،  والنيتروجين  المغذيات  المختلفة، 

طرق جديدة إلعادة تدويرها. 
وبدأ، بذلك التمثيل الضوئي الجديد، إنتاج أكثر النفايات 
أهمية ووفرة للحياة، وهو األكسجين. ومع ذلك لم يرتفع 
باّطراد.  أو  الفور  على  الجوي  الغالف  في  األكسجين 
وبداًل من ذلك، ظل غازًا نزريًا لمئات الماليين من السنين. 
لكن، منذ 2.4 مليار سنة، وقع تحّول باهر، يعرف باألكسدة 
فيه  رجعة  ال  وبشكل  فجأة  األكسجين  ارتفع  إذ  العظمى، 
وهذا  الجوي11.  الغالف  في  كيميائيًا  الغالب  الغاز  ليصبح 
الذي  األرضي،  للنظام  الرئيسية  الخصائص  أحد  يوضح 
حاالت  يمتلك  فهو  األخرى:  المعقدة  ظم  النُّ مع  يتقاسمه 
مستقرة بديلة ويمر أحيانًا بنقاط تحّول عندما ينتقل فجأة 
من حالة )لم تعد مستقرة( إلى حالة أخرى. وفي األكسدة 
العظمى تحّول النظام األرضي من حالة مستقرة منخفضة 
عالية  مستقرة  حالة  إلى  األوزون  طبقة  دون  األكسجين 
األكسجين مع طبقة األوزون12. وقد أطلقت نقطة التحّول 
عندما تحّول توازن المدخالت الغازية في الغالف الجوي 
من فائض عوامل االختزال )أي مركبات غنية باإللكترونات( 
إلى فائض من األكسجين. وكان االنتقال ذاتي الدفع بفعل 
ارتدادات )إيجابية( تتضاخم بنفسها: فمجرد تراكم كمية 
كافية من األكسجين لتكوين طبقة األوزون، يحمي الغالف 
ويبطئ  البنفسجية  فوق  األشعة  من  أسفله  في  الجوي 
مع  بالتفاعل  األكسجين  تزيل  التي  الكيميائية  التفاعالت 

الميثان. والمزيد من األكسجين أنتج المزيد من األوزون، 
وأبقى قدرًا أكبر من األشعة فوق البنفسجية خارج الغالف 
الجوي، وكبح استهالك األكسجين بفعل تصاعد األكسجين 
 وهروبه. ومن النتائج: عصور جليدية شديدة بفضل إزالة 
 الميثان، وهو غاز قوي من غازات الدفيئة13. ونشأت حالة 
إزالة(  )عملية  بالوعة  دخلت  عندما  جديدة   مستقرة 
والقارات  الرسوبية  الصخور  أكسدة  لألكسجين:  جديدة 
نفسها. ولربما شّطت معدالت األكسجين على مدى مئات 
االستقرار  من  حالة  تبلغ  أن  قبل  السنين  من   الماليين 

قبل 1.5 مليار سنة14. 
 وكان المحيط الحيوي مثقاًل باألكسدة العظمى ألن تنفس 
أكثر مما  الطاقة  ينتج من  األكسجين  العضوية مع  المواد 
من  واستفادت  الالهوائية.  بالطرق  الغذائية  المواد  يفكك 
حقيقيات  المعقدة  الخاليا  أولى  األولى،  بالدرجة  ذلك، 
النواة، قبل حوالي ملياري سنة. وتطورت من اندماج بين 
بدائيات النواة، التي كانت تعيش طليقة في ذلك الوقت. 
كان مصنع الطاقة الخاص بها )الميتوكوندريا( هو البكتيريا 
يحدث  حيث  والبالستيدات  طليقة،  وتعيش  الهوائية 
التمثيل الضوئي في الخاليا النباتية والطحالب والبكتيريا 
الزرقاء. وباستخدام إمدادات الطاقة األكبر، زادت الخاليا 
وإمكانات  الوراثية  المعلومات  من  مخزونها  المعقدة 
المعالجة، ونسخت العديد من الكروموسومات في موازاة 
ذلك )في حين نسخت بدائيات النواة حمضها النووي في 
حقيقيات  اآللية  هذه  مّكنت  وقد  واحدة(.  طويلة  دورة 
النواة من التطور إلى أشكال من الحياة المتعددة الخاليا 
قبل  األكسجين،  مستويات  انخفاض  لكن  تعقيدًا.  األكثر 
إلى حوالي 600 مليون سنة مضت، حّد من  ملياري سنة 
قدرة التطور هذه، في حين ظلت أعماق المحيطات خالية 

إلى حد كبير من األكسجين15. 
الثالثة قبل حوالي 700 مليون سنة في  الثورة  وبدأت 
بأحداث  تسمى  الشديدة،  المناخية  التغّيرات  من  حقبة 
وحدث  كليًا،  الكوكب  خاللها  تجمد  ثلج”،  كرة  “األرض 
بدأت  عندما  األكسجين،  مستويات  في  ثاٍن  ارتفاع 
الحيوانات تتطور16. وال يزال العلم يسبر التفاصيل بشأن 
بأن  التأكيد  يكفي  ولكن  ونتائجها.  الثورة  هذه  مسببات 
 هناك صلة بين عدم االستقرار البيئي وتطور أشكال الحياة 
من  موجودة  عناصر  من  تكّونت  التي  تعقيدًا،  األكثر 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  النواة(.  حقيقيات  )الخاليا  قبل 
أكثر  ألشكال  ضروري  شرط  األكسجين  مستويات  زيادة 
 تعقيدًا من الحيوان. ولم تنته الثورة إال قبل حوالي 400 
بالشراكة  المعقدة،  النباتات  استعمرت  عندما  مليون سنة، 
المستويات  إلى  الفطريات، األرض ودفعت األكسجين  مع 
الحديثة، مما خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون بشكل 
الطرق  على  االستعمار  هذا  وتوقف  المناخ.  وبّرد  جذري 
المتطورة الستخراج الفوسفور من الصخور وإعادة تدوير 
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األرضية،  اإليكولوجية  ظم  النُّ داخل  بكفاءة   المغذيات 
أوجدت  النجاح،  وبهذا  الكوكب17.  إنتاجية  ضاعف  ما 
ثاني  من  والحد  الغابات،  لحرائق  داعمة  ظروفًا  النباتات 
أكسيد الكربون، مما أدى إلى تشابكها في حلقات ارتدادية 
تعمل على تثبيت مستويات األكسجين في الغالف الجوي 
وثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة على الكوكب. وكان 
االستقرار الناتج ومستويات األكسجين المرتفعة حاسمين 

لمزيد من التطور للحياة المعقدة، ومنها حياتنا18. 

 لماذا هذا الوقت ليس بمؤات إلرباك 
النظام األرضي؟ 

ما الذي يمكننا استخالصه من هذه اللمحة المقتضبة عن 
تاريخ النظام األرضي؟ شهد تاريخ األرض فترات طويلة 
وتغيير  تحّول  نقاط  تخترقه  الثابت،  الذاتي  التنظيم  من 
مفاجئ. وكانت التغييرات األكثر ثورية بدافع من الحياة، 
استهالك  من  زادت  جديدة  تطور  بابتكارات  وتحديدًا 
جديدة  نفايات  إنتاج  من  زادت  كما  والمواد،   الطاقة 
في  لتغّير  الثورات،  واعتمدت  األكسجين(.  سيما  )ال 
الكوكب، على شيء من عدم االستقرار المتأصل في النظام 
حافة  إلى  بالحياة  ذهبت  األحيان  بعض  وفي   األرضي. 
ثلج”.  كرة  “األرض  مثل  أحداث  في  الكلي،   االنقراض 
إلعادة  فعالة  وسائل  باستعادة  إال  االستقرار  ُيستعاد   ولم 
المواد. وبنت كل ثورة على سابقتها. وبنت أشكال   تدوير 
 الحياة المعقدة من أشكال أبسط سبقتها. كما اعتمد التعقيد 
الغالف  في  األكسجين  من  مزيد  على  األكبر  البيولوجي 
الحياة  أشكال  )ألن  البيئية  الضوابط  من  ومزيد  الجوي 
المعقدة تترافق مع متطلبات صارمة للسكن(. والبحث في 
حلول األنثروبوسين من هذا المنظور الطويل األجل يثير 
السؤال التالي: هل يمكن أن تكون هذه بداية تغيير ثوري 

آخر في النظام األرضي؟ 
هذا الوقت ليس بمؤات إلرباك النظام األرضي، ألنه على 
أسالفنا  بدأ  وعندما  االستقرار.  عدم  من  عادي  غير  قدر 
استخدام األدوات الحجرية قبل حوالي 2.6 مليون سنة، 
كان اتجاه التبريد في الكوكب، الذي استمر على مدى 40 
مليون سنة، قد بلغ ذروته في سلسلة من دورات من العصر 
كل  حدثت  الشمالي،  األرضية  الكرة  نصف  في  الجليدي، 
40,000 سنة أول األمر. وبينما كان أسالفنا يروضون النار 
ألول مرة، قبل حوالي مليون سنة، أصبحت هذه العصور 
 100,000 كل  تقريبًا  تواترًا،  وأقل  حدة  أكثر  الجليدية 
سنة. وهذا االنتقال من حالة مناخية مستقرة إلى تقّلبات 
جليدية وغير جليدية تكتسب تدريجيًا عمقًا وقوة، يشير 
وهذه  لالستقرار19.  األرضي  النظام  فقدان  إلى  بوضوح 
المناخ  خاللها  يبرد  إذ  المنشار،  أسنان  تشبه  الذبذبات 
تدريجيًا إلى عصر جليدي وال يلبث أن يستقر ليخرج من 

ذلك العصر، قبل أن تتكرر الدورة بعد فترة وجيزة. وهذا 
الكهربائية،  الهندسة  طالب  لدى  ومألوف  كالسيكي  مثال 
يحتوي  أنه  غير  السلبية،  باالرتدادات  محدود  نظام  على 
العصر  انتهاء  فعند  اإليجابية.  لالرتدادات  مضّخم  على 
إيجابية  ارتدادات  في  األرضي  النظام  يدخل  الجليدي، 
تقارب االنفالت، مع إطالق الكربون من أعماق المحيطات، 
لُيضخم ارتدادات تغّير المناخ العالمي. وبالنظر إلى العصر 
الجليدي األخير، يزداد الشعور بعدم االستقرار: فقد احتوى 
على ما ال يقل عن 20 حدثًا مفاجئًا لتغّير المناخ20 احتّرت 
بشكل  الشمالي  الكرة  نصف  من  واسعة  مناطق  خاللها 
ملحوظ في غضون سنوات قليلة، وأعقبها تبريد مفاجئ21. 
 وعلى هذه الخلفية من عدم االستقرار المناخي الطويل، 
وغالبًا  األنثروبوسين.  عصر  قصد،  غير  عن  البشر،   أطلق 
 ما يطمئن علماء المناخ أنفسهم وجمهورهم بمعرفة أن المناخ 
آخر  مدى  على  استقرارًا  أكثر  يبدو  به(  عبثنا  بدأ  )حتى 
10,000 سنة من فترة الهولوسين غير الجليدية22. وإحدى 
المفضلة هي أن هذا االستقرار وفر أساسًا  المنشأ  قصص 
للمناشئ المستقلة للزراعة ومختلف الحضارات اإلنسانية. 
)الزراعية(  الحديث  الحجري  العصر  ثورة  ونظمت 
ودعمت  للمجتمعات،  )الشمسية(  الطاقة  دخول  وسائل 
غير  )الدول(.  االجتماعي  التنظيم  من  جديدة  مستويات 
التي  الجافة،  المناخات  الطاغية نشأت في  أن الحضارات 
ظم  النُّ للتدهور. وكانت هذه  البيئة  فيها  تتعرض  ما  كثيرًا 
ما  حد  إلى  عرضة  آنذاك،  الجديدة  المعقدة،  االجتماعية 
التغّيرات  بما في ذلك  لعوامل داخلية وخارجية متعددة، 
المناخية اإلقليمية المفاجئة. ويبدو أن مسار تاريخ البشر 
أيضًا عبارة عن فترات من االستقرار، تتخللها فترات  هو 
قصيرة من التغيير الثوري المفاجئ، مع الكثير من تجارب 

الخطأ والتصويب. 
محدودًا(  كان  )وإن  ومركز  جديد  مصدر  أدى  وقد 
للطاقة، أي الوقود األحفوري، إلى إطالق الثورة الصناعية، 
التي ال تزال تنتشر في جميع أنحاء العالم اليوم، فتزيد من 
واحتراق  العالمي.  الصعيد  على  والمواد  الطاقة  استهالك 
الوقود األحفوري يكسر التوازن الطبيعي )إعادة التدوير( 
لدورة الكربون، وينتج أكثر نفاياتنا وفرة وأقلها ظهورًا، أي 
ثاني أكسيد الكربون. وفي االقتصادات الصناعية، يشكل 
المجموع  من  المائة  في   80 نحو  الكربون  أكسيد  ثاني 
وتساهم  الوزن23،  حسب  المواد  من  يخرج  لما  السنوي 
 انبعاثات الوقود األحفوري العالمية بنحو 35 مليار طن من 
 ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مع 5.5 مليارات أخرى بفعل 
الكربون  أكسيد  ثاني  وتراكم  األراضي24.  استخدام  تغّير 
الغالف  في  المنشأ  البشرية  الدفيئة  غازات  من  وغيره 
االحترار  في  ارتفاع  من  ذلك  عن  ينتج  وما  الجوي، 
زعزعة  إلى  يؤدي  تقريبًا،  مئوية  درجة  بمقدار   العالمي 
استقرار النظام األرضي. وفي النظام المناخي عدة عناصر 
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نقاط  تعبر  أن  يمكن  بديلة  مستقرة  حاالت  لها  ترجيح 
مفاجئة  تحّوالت  على  بعضها  وينطوي  بينها25.  التحّول 
وبعضها  الجوي،  الغالف  أو  المحيط  دوران  أنماط  في 
على فقدان مفاجئ ألجزاء من الغالف الجليدي، وبعضها 
وفي  الحيوي.  المحيط  في  مفاجئة  تحّوالت  على  اآلخر 
في  الجليدية  الصفائح  من  أجزاًء  أن  على  بّينات  الواقع 
رجعة  ال  انحسار  في  تكون  قد  وشرقها  أنتاركتيكا  غرب 
بمعدل  يتقّلص  غرينالند  في  الجليدي  الغطاء  وأن  فيه، 
متسارع، وأن الدوران المنقلب للمحيط األطلسي يضعف، 
كل  وفي  تحترق26.  األمازون  في  المطيرة  الغابات  وأن 
حالة هناك ارتدادات قوية تتضاخم بنفسها داخل النظام، 

فتدفع التغيير. 
أنشطتنا  تتجاوز  األخرى،  األساسية  الدورات  في  أما 
نحن  مجتمعة.  األخرى  الحياة  أشكال  سائر  أنشطة 
بدرجة  الجوي،  الغالف  من  التفاعلي،  النيتروجين  نثّبت 
إلى  إضافته  وبعد  الحيوي،  المحيط  باقي  من  أكبر 
وتنتزع  آخر.  مكان  في  معظمه  ينتهي  الزراعية،  حقولنا 
 )N2( النيتروجين  ثنائي  إلى  فتعيده  منه  جزءًا  البكتيريا 
النيتروز،  أكسيد  تنتج  أيضًا  ولكنها  الجوي،  الغالف   في 
العمر.  الطويلة  القوية  الدفيئة  غازات  من  وهو 
تلّوث  في  األخرى  النيتروجينية  الغازات   وتساهم 
إلى  التفاعلي  النيتروجين  من  الكثير  ويتسرب   الهواء. 
حيث  الجرفية،  والبحار  األنهار  ومصبات  العذبة   المياه 
يغذي اإلنتاجية، وغالبًا من البكتيريا الزرقاء27. ونحن أيضًا 
نستخرج الفسفور ونصفيه ونضيفه إلى النظام األرضي بقدر 
الطبيعية  العمليات  مما تستطيع  يزيد على ثالثة أضعاف 
لتجوية الصخور استيعابه. وهذا أيضًا يغذي اإلنتاجية على 
نطاق أوسع بكثير من الحقول التي يوضع الفوسفور فيها28. 
وتساهم أحمال النيتروجين والفوسفور في تلّوث المغذيات 
وتغذية  منها  األكسجين  وإزالة  السطحية  المياه  في 
البحيرات  إزالة األكسجين من  السامة. وتنطوي   الطحالب 
نقطة  ديناميات  البلطيق( على  )مثل بحر  البعيدة   والبحار 
 التحّول. فحين يزال األكسجين من المياه العميقة، تتحرك 
 الميكروبات في الرواسب إلعادة تدوير الفوسفور مرة أخرى 
 إلى عمود المياه، فتضيف إلى اإلنتاجية وإزالة األكسجين 

في دورة ارتدادية إيجابية قوية29. 
األرضي،  النظام  استقرار  البشرية  األنشطة  وتزعزع 
ومجتمعاتنا، من خالل تكوين شبكات أكثر تجانسًا وأوثق 
من  تتألف  البشرية،  ذلك  في  بما  الحياة،  وكل  ترابطًا. 
الشبكات  تلك  استقرار  شبكات وعناصر متفاعلة. ويعتمد 
التنّوع  عدم  أو  )التغاير(  التنّوع  على  حاسمًا  اعتمادًا 
والشبكة  ترابطها.  وشدة  عمق  وعلى  داخلها  )التجانس( 
جودة  من  الرغم  وعلى  ترابطًا،  واألوثق  تجانسًا  األكثر 
لالنهيار  عرضة  أكثر  هي  العابر،  اإلرباك  فترات  في  أدائها 
الكلي30. وقد ظهر ذلك جليًا على مجتمعاتنا المترابطة مع 

المهيمن  السياسي  االقتصاد  وينشغل  كوفيد-19.  جائحة 
العالم  عبر  الترابط  وتوثيق  التجانس  بتكريس  اليوم 
ويكرس  العالم.  في  الحياة  أوجه  سائر  وكذلك  البشري، 
للزراعة نحو نصف مساحة األرض المنتجة، وتغلب عليها 
الحيوانات  من  أنواع  وبضعة  أساسية  محاصيل  بضعة 
المدّجنة. وتلك الحيوانات تثقلنا، ونحن بدورنا نثقل على 
سائر أشكال الحياة الحيوانية البرية. وتنتج من ذلك ُنظم 
هائلة  علمية  جهود  وُتبذل  هشة.  اصطناعية  إيكولوجية 
لقمع مسببات األمراض، ولكن ثالثة أرباع المحاصيل و35 
أساسيًا  اعتمادًا  يعتمد  المحاصيل  إنتاج  من  المائة  في 
عرضة  تكون  ما  غالبًا  التي  الطبيعية31،  الملقحات  على 
لمبيداتنا32. ونقل األنواع الغازية بين القارات هو ما يضفي 
التجانس على أشكال الحياة. واإلمعان في تدمير الموائل 
الطبيعية المتبقية واستخراج األنواع البرية وتبادلها كسلع 
يعّرض  الرطب(  ووهان  سوق  في  حدث  )كما  اقتصادية 

الشبكات الهشة التي أنشأناها لمخاطر جديدة. 
النظام  في  الكامن  المناخ  استقرار  النعدام  ونظرًا 
األرضي، وفي ظل أنشطتنا التي تقّوض استقرار شبكاته، 
إلى  أعمالنا  تؤدي  أن  احتمال  مواجهة  إلى  بحاجة  نحن 
إحداث نقطة تحّول على الكوكب. قد يكون العمر الطويل 
لثاني أكسيد الكربون الذي أضفناه إلى الغالف الجوي قد 
حال دون العصر الجليدي التالي. وإذا أحرقنا جميع أنواع 
الضغط  يتجاوز  أن  يمكن  المعروفة،  األحفوري  الوقود 
على المناخ الناجم عن ثاني أكسيد الكربون كل ما حدث 
ذلك  مليون سنة مضت33. وقبل حدوث   400 لألرض في 
بؤرة  إلى  األرضي  النظام  بتحويل  نخاطر  طويل،  بوقت 
ساخنة، في حالة مماثلة لحاالت نجمت عن أحداث نقص 
ومن  الجماعي34.  واالنقراض  المحيطات  في  األكسجين 
شأن العولمة وفرض التجانس على شبكة الحياة أن يهويا 
أيضًا بشبكات األحياء إلى حالة انقراض جماعي. وعلينا، 
 بأي ثمن، أن نتجنب هذه النتائج. وجودنا ذاته تطلب نجاة 
الماضي  في  النجاة  ولكن  الماضي35،  كوارث  من   الحياة 
 ال توفر أي ضمانة بالبقاء في المستقبل. وفي الماضي، وبعد 
استعادة  استغرقت  االنقراض،  على  الحياة  أوشكت  أن 
ماليين  جيدًا،  ويعمل  الضوابط  ذاتي  حيوي،  محيط 
السنين من حركات التطور البطيئة والديناميات في النظام 

األرضي. وبقاؤنا ال يحتمل ترف هذا االنتظار الطويل. 

كيف يمكننا إنقاذ أنفسنا؟ 

األرضي  النظام  علم  عن  الناشئة  الجديدة  المعرفة  لهذه 
آثار هامة على كيفية تقليل المخاطر التي نسّببها ألنفسنا 
وجميع  البشر،  والية  أدركنا  إذا  الحية.  الكائنات  ولسائر 
أوجه الحياة األخرى، يمكننا أن نتّبين وسيلة للمضي على 

مسار ازدهار المستقبل36. 
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الطاقة والمواد 

ستنشأ  تتراكم،  النفايات  من  منتجاتنا  تركنا   إذا 
اضطرابات كما حدث خالل الثورات التي صنعت األرض. 
الشمسية  الطاقة  أن  هو  الحيوي  المحيط  يبّينه  وما 
أساس  هما  تقريبًا  مغلقة  في حلقة  المواد  تدوير  وإعادة 
عالم  إلى  التراجع  مجرد  من  وبداًل  واالزدهار.  اإلنتاجية 
نوّسع  أن  يمكننا  والمواد،  الطاقة  استهالك  فيه  ينخفض 
الكوكب37، من  اإلنسان، داخل حدود  ازدهار  أمام  اآلفاق 
تدوير  إعادة  وتعلم  الغالب  الطاقة  مصدر  تغيير  خالل 
جميع المواد التي نحتاج إليها. وينبغي أن يتحّول تركيز 
الكربون  مدخالت  زيادة  من  والزراعي  الصناعي  النشاط 
 والنيتروجين والفوسفور وغيرها من العناصر في النظام 
األرضي إلى زيادة إعادة تدوير هذه العناصر داخل النظام 
 األرضي، وباستخدام الطاقة المستدامة. ولحسن الحظ، 
يمكن أن تفوق مدخالت الطاقة الشمسية بكثير االستهالك 
مصادر  غدت  وقد  األحفوري.  الوقود  من  للطاقة  الحالي 
من  األحفوري  الوقود  طاقة  تنافس  المتجددة  الطاقة 
العالم،  أنحاء  الكهرباء في معظم  الكلفة في توليد  حيث 
وستؤول كلفتها إلى مزيد من االنخفاض في غضون عقد 
الطاقة  في  نقص  يحدث  أال  ُيفترض  لذلك،  الزمن.  من 
تفوق  أيضًا  هي  المتجددة  والطاقة  الطويل.  المدى  على 
مما  التوزيع،  في  التوازن  حيث  من  األحفوري  الوقود 
يد  الكلمة( في  )بكامل معنى  النفوذ  لوضع  الفرصة  يتيح 
إمدادات  الديمقراطي في  الطابع  الشعب، وترسيخ  عامة 
الطاقة. ويمثل التحدي في تصميم وتحفيز االنتقال إلى 
مفيدة  موارد  النفايات  تصبح  أن  ويجب  دائري.  اقتصاد 
العملية  العقبات  من  الرغم  منتجات جديدة. وعلى  لصنع 
لزيادة  هائلة  إمكانات  تبقى  الحرارية،  الدينامية  والقيود 
في  االنتباه  تحويل  الضروري  ومن  المواد.  تدوير  إعادة 
حلقات  في  المواد  تدوير  إعادة  إلى  والهندسة  االبتكار 

شبه مغلقة بمساعدة الطاقة المستدامة. 

المعلومات والشبكات 

العوامل  تكّيف  شبكات  من  مبني  الحيوي  المحيط 
وكذلك  واإللكترونات،  المواد  تتبادل  التي  الميكروبية 
األفقي  النقل  خالل  من  تبادلها  يجرى  التي  المعلومات 
هذه  وتشكل  الحياة.  أنواع  جميع  بين  الشائع  للجينات، 
التي  التدوير  إعادة  حلقات  أساس  الميكروبية  الشبكات 
الوقت  في  الكلية.  الحيوية  الكيميائية  الدورات  تشكل 
الحاضر تضاف إلى هذه الشبكات الميكروبية شبكات من 
الجذرية.  والفطريات  النباتات  كائنات معاينة أخرى، مثل 
ويتسق مسار هذه الشبكات والحلقات االرتدادية الخاصة 

داخلها.  معّينة  وظيفية  أدوار  تتغّير  عندما  حتى  بها، 
 والتنّوع البيولوجي الكافي لتوفير فائض وظيفي يزيد من 
 صالبة الشبكات. والتنظيم الذاتي هو خاصية موّزعة، أي 
 ال تتطلب تحكمًا مركزيًا، وهو عنصر قوة إضافي للشبكات38. 
وأكثر  تجانسًا  أكثر  شبكات  بإنشاء  فانشغلوا  البشر  وأما 
الحيوي  المحيط  في  استقرارًا  أقل  وبالتالي  تراتبية، 
وفي محيطهم الخاص. ومن الُمرجح أن التحّول إلى نقل 
المعلومات أفقيًا، والتنّوع الوظيفي مع الفائض والضوابط 
الدائري.  االقتصاد  لنجاح  هامة  شروط  هي  الموّزعة، 
التحفيز  ذاتية  التحدي في دعم شبكات متنّوعة  ويتمثل 
أن  يمكنها  التي  حياتهم،  على  الوالية  أصحاب  البشر  من 
المستدامة، مما  الطاقة  التحّوالت نحو أهداف مثل  تدفع 
يغذي كفاءة تدوير الموارد. وهذا أمر ينطوي على تحديات 
خاصة بالنظر إلى النموذج االجتماعي واالقتصادي السائد، 
أي تحقيق مكاسب محلية قصيرة األجل مع ضعف الهياكل 
العالمية الموحدة والطويلة األجل التي توازن هذا التوجه. 

حلول في تطور 

األرضي  النظام  الشبكات في  الحية ضمن  العناصر  جميع 
الفعل ورد  هي في تحّول مرحلي مستمر على شبكة من 
نتائج  التطويرية  واالبتكارات  التجارب  ولجميع  الفعل. 
في  الطبيعي  االنتقاء  يساعد  أن  ويمكن  البيئة.  تصفيها 
نطاق  على  البيئي  والتنظيم  الموارد  تدوير  إعادة  تفسير 
األكبر  النطاقات  على  لكن،  والمكان.  الزمان  في  ضيق 
أبسط:  دينامية  آليات  تدخل  والزمان،  المكان  حيث  من 
إلى  تميل  االستقرار  ذاتية  تكوينات  تجد  التي  ظم  فالنُّ
التي ُيرجح اكتسابها  التي تستمر هي  ظم  االستمرار، والنُّ
خالل  ومن  لالستمرار39.  المعززة  الخصائص  من  لمزيد 
قد  األرضي  النظام  أن  يبدو  األولية،  التصفية  آليات 
على  تنطوي  ارتدادية  استقرار  آليات  وراكم  اكتسب 
لقد  البيوجيوكيميائية(.  الدورات  ذلك  في  )بما  الحياة 
مكّونات  من  التطور40،  في  الرئيسية  النقالت  أوجدت 
التنظيم  من  جديدة  مستويات  قبل،  من  موجودة  كانت 
البيولوجي، بما في ذلك حقيقيات النواة، وأشكال الحياة 
الحيوانية  والمستعمرات  الخاليا،  المتعددة  المعقدة 

االجتماعية، والدول )البشرية( ومن يدري ما بعد ذلك. 
حريات  نطاق  توسيع  في  الماثل  التحدي  ولمواجهة 
الكثير  تعّلم  من  بد  ال  الكوكب،  مع  توازن  في  اإلنسان 
الرأس،  إلى  القاعدة  من  عادة  االبتكار  ويحدث  بالعمل. 
بفعل والية البشر على نطاقات صغيرة، وينتشر الحقًا على 
التجارب  هذه  وستخضع  النجاح.  حال  في  أوسع  نطاق 
لعملية تصفية، ولكن من الضروري إعادة النظر في القيم 
اليد  كانت  وإذا  العملية.  هذه  توجه  التي  واألولويات 



تقرير التنمية البشرية / 2020 1 0 4

التصفية،  تتولى  التي  هي  َمة  الُمنَظّ غير  لألسواق  الخفية 
على أساس مكاسب مالية عابرة تركز النفوذ في يد قلة، 
االستدامة  تعزز  نتائج  إلى  الوصول  احتمال  بعيدًا  يبقى 
التصفية  فهذه  وبعد،  الجماعي.  االزدهار  أو  اإلنصاف  أو 
أداة  تغيير  الفوضى. ويتطلب  إلى هذه  بنا  آلت  التي  هي 
التصفية قيادة واعية وجماعية، وبعض األمور يحتاج إلى 

ضوابط صارمة أكثر من أخرى. 

ترجيح التغّير اإليجابي 

ما يبدو عليه صانعو القرار السياسي اليوم من إرباك إزاء 
التعقيدات الماثلة ينبغي أال يعوق العمل. فالنظام األرضي 
السكان  ثقافات  طورت  وقد  تلقائيًا.  نفسه  يسّير  المعقد 
لالزدهار مع كل  العالم، طرقًا  أنحاء   األصليين، في جميع 
 ما يحيط بها من تعقيد إيكولوجي. فشعب ياب في واليات 
التكّيفية  اإلدارة  يستخدم  مثاًل،  الموحدة،  ميكرونيزيا 
وشح  السكانية  الكثافة  ارتفاع  إزاء  الحلول  إليجاد 
مجموعة  تطوير  على  المعاصر  العلم  ويعكف  الموارد41. 
ظم المعقدة وتوجيه العمل.  أدوات قوية لتحّسس وفهم النُّ
وقد نشأت أطر مثل اإلدارة التكّيفية. وقد يتحرر صانعو 
العمل  مفتاح  أن  أدركوا  ما  إذا  الشيء  بعض  السياسات 

ليس فقط في يدهم، بل هو، وكما كان دائمًا، من عناصر 
حية تتحرك بحرية من ضمن ما تعيشه. 

مع  وكذلك  الحياة،  أشكال  سائر  مع  عالقتنا  فتحسين 
بعضنا البعض، يعتمد على قدرة متقّدمة على االستشعار. 
ونحن بحاجة إلى أن نتحّسس اتجاه الخطأ من الصواب، 
جديد.  مسار  رسم  أو  الخط  لتصحيح  فرصة  لنا  لتسنح 
ظم  وبتعبير أكثر جرأة، يظهر العلم أن نقاط التحّول في النُّ
تغّير  بلغ  وقد  عامة42.  مبكر  إنذار  إشارات  ترسل  المعقدة 
بتنا معها  الحيوي درجة متقدمة  المحيط  المناخ وتدهور 
نقحم نقاط تحّول مدمرة. ويتطلب تجنب أسوأ األوضاع 
في المستقبل إيجاد نقاط تحّول إيجابية وتحريكها نحو 
وإيكولوجية  وتكنولوجية  اجتماعية  ُنظم  في  االستدامة 
متناسقة43. ويمكن استخدام الطرق نفسها التي يمكن أن 
للكشف  الضار  البيئية  التحّول  بنقاط  مبكرًا  إنذارًا  توفر 
أو  التقنية  االجتماعية  ظم  النُّ فيه  تكون  الذي  الوقت  عن 
مقصود  لتحّول  حساسية  أكثر  اإليكولوجية  االجتماعية 
المتعمد  الترجيح  اتجاه منشود. والمشاركة في هذا  نحو 
لواضعي  وأتيحت  اإلنسان.  حرية  توسع  أن  شأنها  من 
يحفز  توجيهي،  إطار  لتوفير  خاصة  فرصة  السياسات 
بعض النتائج على نتائج أخرى، وبالتالي أداء دور رئيسي 

في ترجيح كفة التغّير اإليجابي.
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آالف  مئات  على  يمتد  القدم  في  ضارب  تاريخ  للبشرية 
أن  يمكننا  يرام،  ما  على  األمور  سارت  وإذا  السنين. 
يفوق  وربما  اآلتي،  الزمن  في  فارع  مستقبل  إلى  نتطلع 
عميقًا  توّسعًا  الماضي  شهد  وكما  مضى.  ما  في  االمتداد 
والرخاء  والتعليم  العمر  طول  في  انعكس  إمكاناتنا،  في 
التنمية.  للمضي في هذه  المستقبل فرصًا  والحرية، يتيح 
أعلى  تبلغ  أن  األرض  على  بقعة  لكل  يتيح  ما  وبإمكاننا 
مما تحقق  أبعَد  وأن تمضي  اليوم،  نشهدها  التي  المعايير 

حتى اآلن. 
األنواع،  كل  كما  إمكانية في خطر.  من  نملكه  ما  ولكن 
كانت البشرية دائمًا عرضًة لخطر االنقراض بفعل الكوارث 
فقوة  أخرى.  مخاطر  الخطر  على  أضفنا  وقد  الطبيعية. 
على  تتعاظم  برحت  ما  حولنا  من  العالم  على  البشرية 
ومع  العشرين،  القرن  وفي  مضت.  سنة   200,000 مدى 
تطوير األسلحة النووية، أصبحنا من القوة ما يهّدد بقاءنا. 
وهذا الخطر، الذي انكفأ مع نهاية الحرب الباردة، لم يُزل. 
تهدد  قد  المناخ،  تغّير  مثل  أخرى،  مخاطر  إليه  وانضمت 

استمرار وجودنا. 
وهكذا أذن القرن العشرون ببداية جديدة، إذ تستحوذ 
حكمة  بعد  تبلغ  ولم  قصتها،  إنهاء  على  قدرة  البشرية 
المثقلة  الفترة  وهذه  نهاية.  هكذا  تجنب  تكفل  جماعية 
ترتبط  الهاوية1،  بحافة  والمعروفة  المخاطر،  بتفاقم 
التعاريف  أحد  وضع  بل  باألنثروبوسين،  وثيقًا  ارتباطًا 
تلك  عند  الفترة  هذه  بداية  لألنثروبوسين  المقترحة 
اللحظة، لحظة تفجير أول قنبلة ذرية في 16 تموز/يوليو 
أصبحت  جيولوجية  فترة  األرض  دخلت  وكما   .1945
فيها البشرية القوة المهيمنة على تشكيل الكوكب، تدخل 
ناجمة  مخاطر  فيها  تتهددها  تاريخية  حقبة  البشرية 
وهما  الحقبتين،  من  كل  تنتهي  وقد  نفسها.  البشرية  عن 
أن  يمكننا  مختلف:  وقت  في  المتزايدة،  لقوتنا  حصيلة 
األمان،  إلى  البشرية طريقًا  فيه  نتصور مستقباًل، وجدت 
العالمية،  المخاطر  إلدارة  جديدة  مؤسسات  وأوجدت 
بحيث تواصل تشكيل الكوكب، وقد توقفت عن التسبب 

بمخاطر على ذاتها. 
ولفهم مأزق البشرية، من المجدي تعريف مصطلحين: 

المأساة الوجودية وهي تدمير قوى البشرية على المدى 	 
الطويل.

الخطر الوجودي وهو الخطر الذي ينذر بتدمير إمكانات 	 
البشرية على المدى الطويل2. 

وأوضح أشكال المأساة الوجودية هو االنقراض البشري، 
لدينا  إمكانات  أي  على  الستار  سيسدل  أنه   فبديهي 
)الشكل إ1-3-1(. ولكن هذا ال ينفي إمكانية وجود أشكال 
أيضًا،  للحضارة حساب  العالمي  للكوارث. فلالنهيار   أخرى 
ال سيما إذا بلغ مبلغًا عميقًا ال عودة عنه، بحيث يدّمر )معظم( 
قوى البشرية. وقد ُيكتب للحضارة بقاء، ولكن قد تنجرف 

إلى مستقبل بائس ال عافية منه، وال قيمة تذكر لما فيه. 
إمكانية  ستعوق  أنها  هو  النتائج  هذه  عليه  تلتقي  وما 
التنمية البشرية. وإذا وقعت هذه المأساة ولو مرة واحدة، 
أّي  ستضيع  حققناها،  التي  العظيمة  المكاسب  ستتبدد 
فرصة لبلوغ عالم أكثر مساواة أو أكثر عداًل. وبذلك، تهّدد 

هذه المخاطر المقّومات التي تتأسس عليها سائر القيم. 

الشكل إ1-3-1 ثالثة أنواع من المآسي الوجودية

.Ord 2020 المصدر: مقتبس من

انق�اض

 انهيار
ال عودة عنه

 إخفاق في
االستم�ار

مستقبل م��ر 
ال تعاٍف منه

 مأساة
 وجودية

اإلضاءة 3-1

المخاطر الوجودية على البشرية  
توبي أورد، زميل باحث في معهد مستقبل البشرية، جامعة أكسفورد 
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المخاطر 

المدى  على  قوانا  تقّوض  أن  يمكن  التي  المخاطر  هي  ما 
المفهوم،  المخاطر وضوحًا، من حيث  أكثر هذه  الطويل؟ 
المحتملة  التأثيرات  مثاًل  لنأخذ  الطبيعية.  المخاطر  هي 
الكبيرة الرتطام كويكب باألرض. فاالنقراض العظيم الذي 
وقع في نهاية العصر الطباشيري، قبل 65 مليون سنة، كان 
سببه كويكبًا بقطر 10 كيلومترات ارتطم باألرض، فأطلق 
هائلة  بكميات  الستراتوسفير  طبقة  في  والحطام  الغبار 
حالت دون عودتهما إلى التساقط. وانتشرت هذه السحابة 
األرض  كوكب  حول  الجوي  الغالف  حركة  بفعل  الداكنة، 
وتسببت في تبريد هائل، دام سنوت. وكانت اآلثار شديدة 
بحيث قتلت جميع الفقاريات البرية التي يزيد وزنها على 

5 كيلوغرامات3. 
التعرض الرتطام كويكب  والعلماء على دراية باحتمال 
باألرض مرة أخرى، بيد أن هذا احتمال منخفض إلى درجة 
 مطمئنة )الجدول إ1-3-1(. وفي قرن عادي، ال يزيد احتمال 
على  كيلومترات   10 بقطر  كويكب  من  لضربة   التعرض 
 1 من كل 1.5 مليون4. ماذا عن السنين المائة المقبلة؟ نّمط 
العلماء مدارات جميع الكويكبات األربعة المعروفة بالقرب 
 من األرض بهذا الحجم، وأكدوا أنها لن تضرب األرض في 
في  المتبقي  االحتمال  يكمن  لذا  المقبلة.  المائة   السنين 
 ما لم ُيكتشف بعد. لكن الحالة تدعو إلى مزيد من التوجس 
بين  قطرها  يتراوح  التي  الكويكبات  إلى   بالنسبة 
كيلومتر واحد و10 كيلومترات، إذ لم يكتمل الكشف عنها 
تتسبب  أن  احتماالت  تقل  الحظ،  لحسن  ولكن،  وتتبعها. 

هذه الكويكبات بمأساة يستحيل التعافي منها. 
والكويكبات هي أكثر ما يعرف عنها البشر من المخاطر 
انقراض  خطر  تشكل  أنها  الواضح  ومن   الوجودية. 
خفيًا  ليس  الخطر  ولكن  عنه(،  عودة  ال  انهيار  )أو  بشري 
وال كبيرًا. وعالوة على ذلك، هي أكثر المخاطر الوجودية 
التي يمكن إدارتها. فهناك برنامج بحثي دولي فعال يعمل 

مباشرًة على كشف هذه المخاطر وفهمها. 
وهناك العديد من المخاطر الوجودية الطبيعية األخرى، 
المعرفة  البركانية الضخمة. ولكن  كالمذنبات واالنفجارات 
عنها أقّل مما يعرف عن الكويكبات وقد تكون أكثر حدة. 
وألن معظم هذه المخاطر لم تكتشف إال في القرن الماضي، 

من المفترض أن هناك مخاطر طبيعية غير معروفة بعد. 
الحفريات  سجل  استخدام  يمكن  الحظ،  ولحسن 
الكلي  االنقراض  لخطر  األعلى  الحد  تقدير  تتيح  بطريقة 
لم  التي  تلك  فيها  بما  الطبيعية،  المخاطر  جميع  جراء 
البشرية قد نجت من مجموعة من  ُتكتشف بعد. وبما أن 
المخاطر الطبيعية آلالف القرون، يجب أن يكون احتمال 
المجال  يبقي  وهذا  ضئياًل.  قرن  لكل  انقراض  حدوث 

مدى   على  تتوقف  التي  التقديرات  من  للعديد  مفتوحًا 
ويمكننا  إ2-3-1(.  )الجدول  “البشرية”  فهم  في  تّوّسعنا 
مدة  طريق  عن  الطبيعي  االنقراض  خطر  تقدير  أيضًا 
بقاء األنواع، وذلك بمجموعة من التقديرات اعتمادًا على 
مدى ارتباطها )الجدول إ1-3-3(. وتشير التقنيتان إلى أن 
من   1 دون  يكون  يكاد  الطبيعي  االنقراض  خطر   إجمالي 
 1 يكون  أن  الُمرجح  ومن  الواحد،  القرن  في   300  كل 

من كل 2,000 أو أقل5. 
تقدير  على  تساعد  مماثلة  حجة  توجد  ال  ولألسف، 
قصير  سجلها  ألن  المنشأ  البشرية  المخاطر  مجموع 
الحياة لمدة 75 سنة منذ اختراع  جدًا. والبقاء على قيد 
مقدار  من  للحد  القليل  سوى  يقدم  ال  النووية،  األسلحة 
على  النووية  األسلحة  عن  الناجمة  الوجودية  المخاطر 
أن  أن نواجه احتمال  الزمن. ولذلك، علينا  مدى قرن من 

يكون الخطر كبيرًا. 
الحرب  أن  العلماء  اكتشف  الثمانينات  أوائل  وفي 
تأثير  يضاهي  عالميًا  تبريدًا  تحدث  أن  يمكن  النووية 
بعد  الالحقة،  األبحاث  التقت  وقد  كبير6.  كويكب  ارتطام 
البداية، على احتمال حدوث ما  أن كانت مثار جدل في 
المدن  من  الرماد  ارتفاع  بفعل  النووي”  “بالشتاء  ُيعرف 
المحترقة إلى طبقة الستراتوسفير، ليتسبب بتبريد شديد 
يدوم لسنين7. وهذا من شأنه أن يتسبب بجدب هائل في 

الجدول إ1-3-2 تقديرات وحدود خطر االنقراض الطبيعي اإلجمالي 
لكل قرن باالستناد إلى المدة التي بقيت فيها البشرية على قيد 

الحياة، باستخدام ثالثة تصورات للبشرية

السنواتتصور البشرية 
أفضل تخمين 

للمخاطر 

99.9 في المائة 
نسبة الحدود 

الموثوقة 

> 1 من كل 300 > 1 من كل 2,000 200,000 اإلنسان العاقل 

انقسام البشر البدائي 
> 1 من كل 700 > 1 من كل 5,000 500,000 )النياندرتال( 

2,000,000 – البشراني 
> 1 من كل 4,000 > 1 من كل 20,000 3,000,000 

.Ord 2020 المصدر: مقتبس من

 الجدول إ1-3-1 التقدم في تعّقب الكويكبات الكبيرة القريبة من األرض 

 قطر 
العدد الكويكب 

النسبة 
المئوية 

المكتشفة 

احتمال التعرض 
لضربة في قرن 

عادي 

تغّير احتمال التعرض 
لضربة في القرن 

المقبل 

1 من كل 120,000 1 من كل 6,000 ~95 ~920 1-10 كيلومترات 

10 كيلومترات 
1 من كل 1.5 مليون < 99 ~4 أو أكثر 

> 1 من كل 150 
مليون 

.Ord 2020 المصدر: مقتبس من 
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الذين  الباحثون  ويشير  المجاعة.  وانتشار  المحاصيل 
الحضارة  ضمور  أن  إلى  حاليًا  النووي  الشتاء  يدرسون 
يتسبب  أن  المستبعد  من  يبقى  أنه  مع  ممكنًا،  يكون  قد 

الشتاء النووي مباشرة بانقراض بشري8. 
تشكله  الذي  الوجودي  الخطر  أن  يبدو  الحظ،  لحسن 
الحرب النووية آخذ في االنحسار. فمنذ أواخر الثمانينات، 
 ينخفض حجم الترسانات النووية بدرجة كبيرة، مما يقلل 
استخدامها  سيعقب  الذي  النووي  الشتاء  حدة   من 
 )الشكل إ1-3-2(. ويبدو أن هذا االنحسار جاء، في جزء منه، 
الذي تشكله األسلحة،  الوجودي  الخطر  إزاء  للقلق   نتيجة 
ريغان  رونالد  األمريكي  الرئيس  من  كل  أفاد   إذ 

غورباتشوف  ميخائيل  السوفياتي  لالتحاد  العام   واألمين 
أن شبح الشتاء النووي خّيم على تفكيرهما9. ومن األمثلة 
قللت  التي  الباردة،  الحرب  انتهاء  المخاطر  انحسار  على 
 من احتمال استخدام الترسانات على اإلطالق. ومع ذلك، 
لم يتم القضاء على هذا االحتمال: فالحرب النووية ال تزال 
محتملة من حادث عرضي )أو تهديد متعمد( أو في حال 

تأججت التوترات بين القوى العظمى من جديد. 
على  وجوديًا  خطرًا  أيضًا  المناخ  تغّير  يشكل  وقد 
على  العلمي  التركيز  من  كبير  قدر  انصب  وقد  البشرية. 
السيناريوهات األكثر احتمااًل. وفي حين أن هذه المخاطر 
 يمكن أن تكون مدمرة إلى حدود معّينة، لن تبلغ حد المآسي 
القصوى.  االحتماالت  بعض  ينفي  ال  ذلك  لكن  الوجودية. 
فعلى سبيل المثال، ال يمكن حتى اآلن استبعاد االرتدادات 
ارتفاع في  إلى  السيناريوهات  بعض  تأخذنا  إذ  المناخية، 
درجات   10 إلى  ربما  مئوية،  درجات   6 يتجاوز  الحرارة 
مئوية أو أكثر10. وسيكون من المفيد للغاية أن تكون لدينا 
فكرة أفضل عن احتمال حدوث مثل هذه السيناريوهات 
الشديدة وعما إذا كانت الحضارة أو حتى البشرية ستنجو 
أن  يعني  بشأنها  العلمية  البحوث  إلى  االفتقار  منها. ولكن 
مالمح المخاطر الوجودية الناجمة عن تغّير المناخ ال تزال 

خفية على الفهم. 
في  المآسي  أكبر  من  العديد  في  األوبئة  تسببت  وقد 
 1347 عام  في  األسود  الموت  قتل  وقد  البشرية.   تاريخ 

 الشكل إ1-3-2 على الرغم من الخفض الكبير في مخزون الرؤوس الحربية النووية النشطة، ال يزال عددها كبيرًا 
وال سيما في االتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية

.Kristensen and Korda 2019 ومعّدل من Ord 2020 المصدر: مقتبس من

سائر العالماالتحاد ال�وسيالمجموع الواليات المتحدة األم��كية

194019501960197019801990200020102020

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

الجدول إ1-3-3 تقديرات خطر االنقراض الطبيعي اإلجمالي لكل 
قرن باالستناد إلى وقت بقاء األنواع المعنّية على قيد الحياة 

أفضل تخمين للمخاطر السنواتالنوع 

1 من كل 2,000 200,000 البشر البدائي )النياندرتال( 

1 من كل 4,000 400,000 بشر هايدلبرغ 

1 من كل 6,000 600,000 البشر اللقن )هومو هابيلس( 

1 من كل 17,000 1,700,000 البشر المنتصب القامة 

1 من كل 10,000 1,000,000 الثدييات 

1,000,000 – جميع األنواع 
 10,000,000

1 من كل 100,000 – 
1 من كل 10,000 

.Ord 2020 المصدر: مقتبس من
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ما بين 25 و50 في المائة من السكان في أوروبا، أي حوالي 
ُعشر سكان العالم11. ولربما قتل دخول األمراض من أوروبا 
السكان  من  المائة  في   90 نحو   )1492 عام  من  )بداية 
وقتلت  العالم12.  ُعشر سكان  أي حوالي  األمريكيتين،  في 

انفلونزا عام 1918 قرابة 3 في المائة من سكان العالم13. 
على  مسبوقة  بغير  الحالية  العالمية  الجائحة  فليست 
اإلطالق. وهي أسوأ وباء منذ قرن، ولكنها ليست األسوأ 
على مدى ألف سنة. والواقع أن غير المسبوق كان لينطبق 
األبد.  إلى  وّلت  قد  المآسي  هذه  بأن  القائلة  الفكرة  على 
غير  الفكرة  هذه  أن  كوفيد-19  جائحة  من  لنا  ويتبّين 
العالمية.  للمآسي  عرضة  تزال  ال  البشرية  وأن  صحيحة، 
والصحة  الطب  في  كبيرة  إنجازات  حققنا  حين  وفي 
من  المتوطنة(،  األمراض  عبء  من  كثيرًا  )قللت  العامة 
غير الواضح ما إذا كنا أكثر أمانًا من األوبئة. وُيعزى ذلك 
إلى قنوات زادت األوبئة خطورة عبر أنشطة بشرية، مثل 
الزراعة المكثفة، والتوّسع العمراني، والسفر الدولي السريع. 
تسري  ال  المنشأ،  طبيعية  األوبئة  تكون  عندما  وحتى 
الطبيعي،  االنقراض  خطر  حول  ُتثار  التي  الحجة   عليها 
إذ تفترض هذه الحجة أن الخطر كان مستقرًا أو متناقصًا 
على مدى التاريخ البشري، ولربما ال يكون هذا صحيحًا في 
ما ال تشكله جائحة  أوبئة أخرى  السياق. فقد تشكل  هذا 

كوفيد-19 من خطر وجودي على البشرية14. 
ويبدو هذا الوضع أسوأ بكثير عند التمّعن في إمكانية 
استخدام  في  وللبشرية،  وراثيًا.  معدلة  أوبئة  وجود 
إلى ما  المرض سالحًا، سجل طويل وقاتم يعود تاريخه 
ال يقل عن 3,000 سنة15. بل إن هناك مزاعم معقولة بأن 
جثث  إللقاء  نتيجة  أوروبا  إلى  وصل  قد  األسود  الموت 
المحاصرة  كافا  مدينة  إلى  بالمنجنيق  الطاعون  بها  فتك 
في شبه جزيرة القرم16. وقد شهد القرن العشرون اعتماد 
البيولوجية.  لألسلحة  كبرى  برامج  البلدان  من  العديد 
بموجب  رسميًا  البرامج  هذه  حظر  من  الرغم  وعلى 
األسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية 
تلك  وتدمير  والتكسينية  )البيولوجية(  البكتريولوجية 
بأن  االعتقاد  الفادح  الخطأ  من   ،1972 عام  في  األسلحة 
االتفاقية قد أوقفت جميع برامج األسلحة البيولوجية17. 
كمنتدى  وفائدتها  الرمزية  أهميتها  مع  االتفاقية،  وهذه 
أربعة  إطارها  في  ويعمل  الموارد،  إلى  تفتقر  للدول، 
ميزانية فرع من  أقل من  تكون  تكاد  بميزانية  موظفين، 

فروع مطاعم ماكدونالدز العادية. 
التكنولوجيا البيولوجية تتقدم بسرعة فائقة. وفي حين 
تبشر هذه التطورات بالكثير من التقدم الطبي والصناعي، 
تتيح أيضًا إحراز تقدم في األسلحة البيولوجية. فهذا يزيد 
من قوة التسلح لدى دولة كبيرة، ويفسح المجال أمام دول 
أسلحة  لتطوير  وطنية  دون  مجموعات  حتى  أو  صغيرة 
البيولوجية  التكنولوجيا  استمرت  وإذا  فتاكة.  أو  مدّمرة 

في التقدم، فقد يؤدي تقّدمها إلى نشوء وضع استراتيجي 
غير مستقر. 

وتلوح في األفق مخاطر تكنولوجية كبيرة أخرى، مثل 
المتقدمة18.  والنانوتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  مخاطر 
وفي تنّوع المخاطر وتشعبها ما يحذر من اتباع نهج مجزأ 
ومنعزل، نأمل من خالله أن تتحمل كل مجموعات منفردة 
على حدة،  المخاطر  معالجة كل خطر من هذه  مسؤولية 

فالحاجة ملحة إلى نهج موحد. 
للتخمين  عرضة  أكثر  بطبيعتها  هي  البشرية  والمخاطر 
بّينات  الحصول على  إذ يستحيل  الطبيعية،  المخاطر  من 
 على حدوثها في الماضي. ولكن ذلك ال يقّلل من حجمها. 
عن  يقل  بمجموع  تقع  تكاد  الطبيعية  المخاطر  أن   ورأينا 
 1 من كل 300 في القرن. لكن ما مدى ثقتنا بأن البشرية لها 
أن تتوقع البقاء على مدى 300 قرن مثل القرن العشرين؟ 
القرن الحادي والعشرين؟ باستخدام سجل الحفريات،  أو 
يمكننا أن نكون على يقين بنسبة تتجاوز 99.7 في المائة 
المائة  للسنوات  الطبيعية  المخاطر  من  سننجو  أننا  من 
التي  المخاطر  من  سننجو  بأننا  الثقة  مدى  فما   المقبلة. 
نكون  أن  يمكننا  ال  حين  وفي  اإلنسان؟  صنع  من  هي 
البشر  عن  ينشأ  ما  أن  األفكار  هذه  ُترجح  متأكدين، 
المخاطر  هذه  وأن  مستقبلنا،  على  أكبر خطر  اآلن  يشكل 

على مستوى ال يمكن تحمله طوياًل )اإلطار إ1-3-1(. 

تحليل 

الوجودية  المخاطر  بحجم  اإلحاطة  للتو  العالم  بدأ  لقد 
النووية  الحرب  مخاطر  بشأن  العمل  يزال  وال  وشدتها. 
المواضيع.  تتطلبه هذه  ما  إلى  نسبًة  المناخ ضئياًل  وتغّير 
األجزاء  العمل  هذا  من  القليل  على  إال  تستحوذ  ولم 
الوثيقة الصلة بالمخاطر الوجودية )مثل الشتاء النووي أو 

االرتدادات المناخية الشديدة(. 
ومن المجدي النظر في سبب إهمال المخاطر الوجودية 

إلى هذا الحد. 
أواًل، في الحماية من المخاطر الوجودية خير عام عالمي 
السارية  االقتصادية  النظرية  تتنبأ  وهكذا،  لألجيال.  عابر 
تستحوذ  أن  الدول  فرادى  على  يتعذر  إذ  السوق،  بإخفاق 
على أكثر من حصة صغيرة من المكاسب، فتحاول أن تزاحم 

بعضها البعض، مجردة هذه الحماية من المقّومات الالزمة. 
ثانيًا، الكثير من هذه المخاطر ذو طابع دولي، يتجاوز 
لو  حتى  والحل،  المواجهة  على  منفردة  دولة  أي  قدرة 
التعاون والتنسيق على  بّد من  أبدت استعدادًا لذلك. فال 
من  بكثير  أبطأ  بوتيرة  يسيران  لكنهما  الدولي،  الصعيد 
اتفاق  إبرام  يفترض  نمط  في  مكثنا  وإذا  التكنولوجيا. 
جديد لكل خطر جديد، يستغرق إنجازه عقودًا بعد ظهور 

الخطر، فقد يضيع الوقت سدى. 
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ثالثًا، قد يبدو تقليص المخاطر الوجودية إلى أدنى حد، 
مهمة  فرادى،  الدول  معظم  على  وعصية  جسيمة  مهمة 
درجة  من  “أعلى  أو  المعتادة  المسؤوليات  نطاق  خارج 
القادة. ولكن هذه الدول لم تعهد  األجور” التي يتقاضاها 
بعد بهذه المسؤولية رسميًا إلى المستوى الدولي، فتكلف 
المخاطر  برصد  تتعلق  رئيسية  بمهام  دولية  مؤسسة 
هكذا،  حد.  أدنى  إلى  تقليصها  أو  تقييمها  أو  الوجودية 
تسقط مسؤولية حماية قوى البشرية على المدى الطويل 

في الفراغ بين المجالين الوطني والدولي. 
هي  البشرية  على  الوجودية  المخاطر  فكرة   رابعًا، 
بشرية  وجودية  لمخاطر  تعرضنا  وقد  حديثة.   فكرة 
حرب  قبضة  في  معظمها  فقط،  عامًا   75 لمدة   المنشأ 

باردة. ولم يكن لما لدينا من أخالقيات ومؤسسات متسع 
من الوقت لالستدراك. 

تحديات  نواجه  الراهنة،  الحالة  إلى  نتنبه  بدأنا  وإذ 
متاحة  ستكون  جديدة  فرصًا  ولكن  أمامنا.  ماثلة  كبيرة 
مستحيلة  بدت  التي  االستجابات  تصبح  وقد  أيضًا. 
قال  وكما  الوقت.  مع  منها  مفر  ال  بل  ممكنة،  البداية  في 
الفكرة نفسها بضدين:  التأكيد على  أولريش بيك: “يمكن 
مخاطر عالمية تبث فينا الشلل، أو مخاطر عالمية تفسح 

مجااًل جديدًا للعمل”19. 
نرى،  ما  على  المنشأ،  البشرية  المخاطر  ارتفاع   ويعني 
على  تنشأ،  نواجهها  التي  الوجودية  المخاطر  معظم  أن 
من  التعليل  هذا  يحمله  ما  وبقدر  أفعالنا.  من  األرجح، 
في  معظمه  البشرية  مستقبل  أمل:  على  ينطوي  الخطر، 
يد البشر. إذا كان كويكب بقطر 10 كيلومترات على مسار 
في  يكون  ال  قد  سنوات،   10 غضون  في  األرض  يضرب 
وسعنا ما نفعل لوقفه. ولكن المخاطر الناجمة عن الحرب 
النووية، وتغّير المناخ، واألوبئة المعدلة وراثيًا هي من فعل 

البشر، فيقع إيقافها ضمن قدرة البشر. 
متعلقة  تحديات  كبيرة،  تحديات  ذلك  دون  يكون  وقد 
التحدي  والحراسة، فضاًل عن  والتحقق  الدولي  بالتنسيق 
للتحرك.  السياسية  اإلرادة  توفر  في  المتمثل  الشامل 
فشلنا،  وإذا  مستعصية20.  ليست  التحديات  هذه  لكن 
أو  أخرى،  بقضايا  النشغالنا  ولكن  الطرق،  النسداد  فليس 
وأخذنا  مليًا،  فّكرنا  وإذا  يلزم.  بما  للقيام  استعدادنا  لعدم 
المخاطر بالجدية الواجبة، واضطلعنا بحماية قوى البشرية 
نكون  عصرنا،  في  شاملة  مهمة  في  الطويل  المدى  على 

جياًل يضع البشرية على طريق مستقبل مديد وآمن.

اإلطار إ1-3-1 المخاطر الوجودية كحوافز لالستدامة 

أساسي من  الطويل هي شكل  المدى  على  البشرية  حماية قوى 
أشكال االستدامة. وفي الوقت الحاضر، الذي يشهد تزايدًا في المخاطر 
لبرهة  الحظ  لنا  يكون  أن  يمكن  االستدامة،  يهّدد  إلى حد  البشرية 
الكثير من  المحاذير. وفي  النهاية ستدركنا  الوقت، ولكن في  من 
الحاالت األخرى، قد يستطيع البشر خوض مجازفات محسوبة، ولكن 

الرصيد بلغ الثمالة، وأي خسارة، ولو مرة واحدة، ستكون قاضية. 
على  المتراكمة  الوجودية  المخاطر  في  نفكر  أن  يمكننا  لذلك، 
أن  يجب  المخاطر،  ميزانية  من  نوعًا  باعتبارها  البشرية  مستقبل 
تكفي مدى العمر، كمورد نهائي غير متجدد. وتقتضي روح الرعاية 
وقت  أسرع  في  الخطر  هذا  من  الحد  البشرية  لقوى  المسؤولة 
ممكن ووضع الضمانات الالزمة إلبقائه في أدنى حدود، بحيث يتاح 

للبشرية االزدهار على أطول فترة ممكنة.
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أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب تقرير التنمية 
منصًة  للعلوم،  الدولي  المجلس  مع  بالتعاون  البشرية، 
التنمية  بشأن  والتطلعات  والمساهمات  اآلراء  الستقطاب 
في  تتطور  أن  يمكن  وكيف  اليوم  بها  يقصد  وما  البشرية 
المستقبل. فإعادة النظر في التنمية البشرية ال تقتصر على 
تمرين ينجز فينتهي. بل هي عملية متواصلة تستلزم حوارًا، 
متنّوعة  تفاهم جديدة تصغي ألصوات  نقاط  نحو  ورحلة 
واإلنسانية  واالجتماعية  الطبيعية  العلوم  مجاالت   من 
 وصنع القرار كما الرأي العام. وتوجز هذه اإلضاءة مساهمات 

تعّبر عن وجهات نظر مختلفة حول تسعة مواضيع. 

 بداية جديدة إلعادة التفكير 
في معنى التنمية 

“التنمية”  مصطلح  أن  على  عّدة  مساهمات  توافقت 
وترّسخ  والتقاليد.  والسياسة  والقيم  بالتاريخ  مشحوٌن 
عناصر  تحجب  وأيديولوجيات  أفكار  في  المصطلح 
القوة  عالقات  دور  أو  الداخلية  الحياة  قيمة  مثل  مهمة، 
في إدامة الفقر وأوجه الضعف. ودعا كثيرون إلى تحرير 
هذه،  القوة  عالقات  بتحدي  يقضي  ما  التنمية،  مصطلح 
لتصير التنمية تغييرًا إيجابيًا يطال الجميع في كل مكان، 
المجتمعية  األولويات  حسب  الشيء  بعض  تكّيفت  وإن 
للمصطلح،  بديلة  معان  إلى  البعض  وتطرق  المتنّوعة. 
النفس  وعلم  التطوري  األحياء  علم  من  ينبثق  ما  منها 
االجتماعي؛ ومنها من الطب والعلوم اإلنسانية، مع التركيز 
إلى  الوالدة  إلى  الرحم  في  التكوين  من  االنتقال  على 
مرحلة البلوغ فالشيخوخة والوفاة. ففي العلوم اإلنسانية، 
وفي  كبيرة.  أهمية  والنفس  الجسد  صحة  على  للحفاظ 
كما  والمجتمع  واألسرة  الفرد  رفاه  مفاهيم  ترتبط  الواقع، 
وتشاد  والعقلية،  النفسية  بالصحة  وثيقًا  ارتباطًا  السعادة 

أسسها في أولى مراحل الدورة الحياتية. 

بصيرة في إعادة التفكير في بشريتنا 

التفكير بمصطلح “بشريتنا”  جادل البعض بضرورة إعادة 
افتراض أن  الجائز  لم يعد من  “التنمية”.  أسوة بمصطلح 
اإلنتاج االقتصادي هو المحرك الرئيسي للرفاه، بل ال بد من 

في  نعيش  بشرًا  تجعلنا  التي  الظروف  في  عميقًا  الغوص 
نستقي  ومنها  التقدير  منها  كل  يستحق  متنّوعة  ثقافات 
بشريتنا  في  التفكير  وإلعادة  للرفاه.  المفتاح  هي  هوية 
البشرية،  البشرية وغير  الطبيعة  بتالزم  نعترف  أن  ينبغي 
البيئة  كأفراد ومجموعات، مع  لرفاهنا  الحميم،  وبالترابط 
وقدرتها  وبتفاعلها  الحية،  الكائنات  وجميع  الطبيعية، 
أم مجتمعاتنا  أم منازلنا  التغيير، سواء في أجسامنا  على 
بما  بيننا  الترابط فيما  أم كوكبنا. وفي  البيئي  أم محيطنا 
الثقافات، والروابط  إلى أطر متعددة  المجتمعات  يتجاوز 
مجتمع  إلى  وصواًل  لألمم  العابرة  الشبكات  توجدها  التي 
التنمية  مالمح  لرسم  أساسية  عناصر  البشر،  من  عالمي 

البشرية في القرن الحادي والعشرين. 

تعزيز المؤسسات والمساءلة 

محورية  على  المساهمات  شددت  التنفيذ،  إلى  انتقااًل 
من حيث  البشرية  التنمية  لتفعيل  والمساءلة  المؤسسات 
البشرية،  أجل  من  تعمل  فالمؤسسات  للحرية.  تجلٍّ  هي 
ولكنها أيضًا تحمي كافة عناصر الحياة غير البشرية التي 
ظم االجتماعية اإليكولوجية  تجعل حياة البشر ممكنة، كالنُّ
وتعالج  البيولوجي.  والتنّوع  المناخ  سيما  وال  الفاعلة، 
السريع.  التكنولوجي  التغّير  تحديات  أيضًا  المؤسسات 
الحوافز  تضع  التي  للمساءلة،  الخاضعة  فالمؤسسات 
آثار  مع  التكّيف  تدابير  تتيح  التي  فقط  هي  الالزمة، 
استراتيجيات  وتنفيذ  تجنبها،  يمكن  ال  التي  المناخ  تغّير 
التحّول  نقاط  إلى  الوصول  لمنع  الضرورية  التخفيف 
تتطلب  المؤسسات  هذه  تضعها  التي  والحوافز  الكارثي. 
مؤسسات دولية وعابرة للحدود وعالمية توجه العالم نحو 
العدوانية،  القومية  للنزعات  وتتصدى  الجماعي،  العمل 
العالمية في  المسؤوليات  تولي  التعددية، وتضمن  وتفّعل 

التصدي للتحديات العالمية. 

 التنمية البشرية غير ممكنة إال ضمن 
حدود الكوكب 

مع  عداوة  في  االقتصادية  التنمية  وضع  الذي  المنحى 
أصوات  ودعت  مسدود.  طريق  إلى  العالم  أوصل  البيئة 

اإلضاءة 4-1 

 حوارات حول إعادة التفكير في التنمية البشرية: أفكار تنشأ 
عن النقاش العالمي  

شارك في تنظيم النقاش العالمي المجلس الدولي للعلوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الربط بين صحة  بينهما، على غرار  الربط  إعادة  إلى  عدة 
البشرية وصحة العناصر الطبيعية غير البشرية، بل وصحة 
المسؤول  الرفاه  مفهوم  واقُتِرَح  وأخيرًا.  أواًل  الكوكب 
التي  وبالطرق  والمساءلة،  االستهالك  بتداعيات  يقر  الذي 
المستقبل.  التداعيات مع مصالح أجيال  بها هذه  تتداخل 
ن  يضمِّ الذي  هو  والكوكب،  للبشر  المسؤول،  فالرفاه 
الحقيقية  القيمة  في  واالجتماعية  البيئية  التكاليف 
في  تنحصر  ال  القيمة  أبعاد  بأن  إقرارًا  والخدمات،  للسلع 
الذي يبنى على تصور  المسؤول هو  النقدي منها. والرفاه 
اجتماعية  ُنظمًا  بوصفها  البشرية  عليها  ترتكز  التي  ظم  للنُّ
إيكولوجية أو اجتماعية طبيعية، وللتنمية بوصفها تغييرًا 
ظم. وإذا كان لنا أن نحتفل بمرور 30  إيجابيًا في هذه النُّ
سنة أخرى على التنمية البشرية، علينا أن نوجه اهتمامنا 
الذين  المواطنين  وسلوكيات  المجتمعات  جميع  نحو 
نجحوا في تحقيق مستويات مرتفعة من التنمية البشرية، 

على ركائز من التدابير التقليدية. 

التماسك االجتماعي والتخفيف من أوجه 
عدم المساواة هما عامال تمكين من التنمية 
البشرية، ال مجرد شرطين مسبقين لتحقيقها 

لقد أعيد التأكيد مرارًا على أن عالمًا تشيع فيه عدم المساواة، 
وتنتشر فيه خطابيات وتكنولوجيات وعمليات تديم أوجه 
التنمية  تصور  إلعادة  محاولة  أي  يهدد  المساواة،  عدم 
وفيها،  المجتمعات  بين  التماسك  تعالج  بحيث   البشرية 
أي العالقات بين األجيال، والعالقات مع عناصر الحياة غير 
ظم اإليكولوجية. ويتطلب التماسك االجتماعي  البشرية، والنُّ
المجتمعات،  الثقة، في امتداديها األفقي والعمودي، داخل 
إزاء  النظر  ووجهات  المعتقدات  في  التنّوع  احترام  مع 
العالم. ويتطلب تعزيز التماسك االجتماعي، والتخفيف من 
أوجه عدم المساواة، واستعادة قيمة العالقات االجتماعية 
ووجهات  اآلراء  مختلف  شمول  الطبيعية،  واالجتماعية 
العنف  الظروف ومكامن  نتناول، بجدية،  أن  النظر. وعلينا 
وأن  وتديمها،  المساواة  عدم  أوجه  توجد  التي  الهيكلية 
نستمع لتجارب وأولويات أكثر الفئات تهميشًا، وأن نشملها. 
مفتوحة  رحلة  هي  البشرية  التنمية  في  التفكير  فإعادة 
الخبراء  وتتجاوز  والوكاالت،  الحكومات  تتجاوز  للجميع، 

واألكاديميين. ولذا فهي تتطلب مداوالت ديمقراطية. 

ظم  المداوالت الديمقراطية ضرورية للنُّ
االجتماعية اإليكولوجية المنيعة 

يتيح  بما  والمجتمع  الفرد  تمكين  أن  على  الكثيرون  أكد 
للبلدان،  والعابر  والوطني  المحلي  الديمقراطي،  التداول 
وهذا  المنشودة.  الوجهة  إلى  الوصول  طريق   يمهد 

بمفهومها  الديمقراطية  بالضرورة  أو  دائمًا  يعني  ال 
رسمية  وممارسات  بمؤسسات  المحدد  السياسي، 
اإلقرار  مع  وتاريخية،  سياسية  بتقاليد  أو  محددة، 
في  نعيش  لكي  لنا  ضرورية  السليمة  المؤسسات  بأن 
شبكات اجتماعية واجتماعية إيكولوجية كبيرة. وإعادة 
بترابطنا  يقر  الذي  األوسع  بمعناها  بشريتنا،  في  التفكير 
عمليات  إطار  في  البشرية،  غير  الحياة  عناصر  مع 
الجميع،  به  يضطلع  أن  بد  ال  أمر  ديمقراطية،  شرعية 
دور  وتفعيل  التوافق،  لبناء  مفتاح  فهو  الجميع،  لصالح 
تغيير  تفادي  هي  صعبة،  مهمة  أداء  في  المؤسسات 
البشر  بين  االرتباط  ففي  الكوكب.  صعيد  على  خطير 
وكوكبهم، وبين كل مجتمع وآخر، وغير ذلك من الروابط 
الماضية،  الثالثة  العقود  مدى  على  نشأت  التي  العالمية 
وهياكل  العالمي،  التعاون  من  ثقافات  إطالق  إلى  دعوة 
الديمقراطي  التداول  من  تمّكن  التي  العالمية  للحوكمة 

البلدان.  عبر 

تسخير العصر الرقمي للتنمية البشرية 

وفيها،  الجديد.  النفط  بمثابة  الضخمة  البيانات  لقد غدت 
للتقدم،  كبيرة  فرص  األحفوري،  الوقود  حال  هي  كما 
رفاه  خاصة،  بصورة  تهدد،  الضرر  نحو  خطيرة  ومزالق 
 األفراد والمجتمعات والمؤسسات. وهذه المسائل، كما هي 
الحدود  تتجاوز  معالجًة  تتطلب  األحفوري،  الوقود  حال 
من  قلة  عليه  تهيمن  الرقمي  المجال  ولكن  الوطنية. 
القصيرة  السوق  مكاسب  تدفعها  الخاصة،  الشركات 
األجل، وتعمل ضمن فراغ من حيث الحوكمة، دون تنظيم 
تحسين  ُنهج  مسارات  وتتقارب  خاص.  أو  عام  رشيد، 
وبحوث  التركيبية  البيولوجيا  مثل  البشرية،  الوظائف 
إمكانية  لتتيح  الرقمية،  والتكنولوجيات  المورثات  طاقم 
فتطرح  كبشر،  أنفسنا  بل  فحسب،  كوكبنا  ال  لتحويل، 
هنا  ومن  النطاق.  وواسعة  عميقة  أخالقية  تحديات 
عادلة ومستدامة  قيمة  نحو سالسل  التحرك  أهمية  تأتي 
في  الهائلة  الثغرات  معالجة  مع  التكنولوجيا،  لمكونات 
اإلنترنت  إلى  الوصول  فحتى  والمعارف.   التقنيات 
تزال  وال  للكثيرين،  بالنسبة  تحديًا  يشكل  يزال  ال 
واستخدامها  ابتكارها  وإمكانات  الرقمية،  التكنولوجيات 
التي  واالبتكارات  االستثمارات  ولكن  محدودة.  ونشرها، 
إلى تسخير  تؤدي  أن  يمكن  للقيمة  مفهوم جديد  يحركها 

التكنولوجيات للتنمية البشرية. 

القيمة — رؤية جديدة 
واستقرار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يعتبر  عندما 
كثيرًا  للتنمية،  رئيسيين  مؤشرين  الكلي   االقتصاد 
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 ما ُيْطَرحان كمفهومين خاليين من القيمة، ومرغوبين بسبب 
الناتج  أن  بيد  أخرى.  إيجابية  نتائج  إبراز  في  كفاءتهما 
المحلي اإلجمالي يستخدم كبديل عن أي شيء ذي قيمة، 
وهذا  معياري.  سياق  أي  من  يخلو  كمقياس  م  ُيقدَّ بينما 
انحراف  فسبب  بالمفاهيم.  تالعب  حقًا  لهو  التناقض 
مؤات  غير  مسار  نحو  السياسية  وحلولنا  اقتصاداتنا 
حيث  “للقيمة”،  فهمنا  طريقة  بعينه  هو  البشرية  للتنمية 
نعطي نمو الناتج المحلي اإلجمالي دورًا محوريًا، مع إغفال 
نظرة  وهذه  والبيئية.  االجتماعية  واألضرار  المستقبل 
والبيئة  بالبشر  الضارة  األنشطة  تعتبر  القيمة،  إلى  مضللة 
الحقيقية  القيمة  الحسبان  في  تأخذ  وال  للقيمة،  موجدة 
االجتماعية  الحماية  آلليات  وال  االجتماعية   للخدمات 

وال للمنافع العامة. 

دور المعرفة العلمية 

على  البشرية،  بالتنمية  عالقته  في  العلم،  تصور  يمكن 
والصحية  الطبيعية  العلوم  في  ينحصر  ال  متسع،  نحو 

العلوم  من  مستمدة  معارف  أيضًا  يشمل  بل  والتقنية، 
االجتماعية والفنون واإلنسانيات. وأكدت آراء عدة على 
ظم  النُّ بين  التفاعالت  توزان  تعلم تعديل وإعادة  ضرورة 
البشرية،  ظم  النُّ حضارتنا:  تشكل  التي  الثالثة  الرئيسية 
األساسية. والبنية  التكنولوجيا  وُنظم  األرضية،  ظم  والنُّ
 بيد أن العلم يفتقر إلى التجهيز في هذا الصدد. فالتعاون 
واالجتماعية،  الطبيعية  العلوم  بين  للغاية  يزال ضئياًل  ال 
العلوم  تتفاعل  ال  كما  الطبية.  والعلوم  اإلنسانيات  وبين 
التقاليد  لكن  والهندسة.  التكنولوجيا  مع  بشكل جيد  كلها 
الستعداد  المجال  تفسح  أن  عليها  السائدة  العلمية 
سيما  ال  وفرضياتها،  وأدبياتها  مقوالتها  فتسائل  أفضل، 
الحياة  أشكال  من  وغيرها  البشرية  بين  العالقة  بشأن 
مع  الحوار  إزاء  االنفتاح  من  مزيدًا  وتبدي  الطبيعية، 
ثقافات علمية ومعرفية مختلفة. والتقدم في هذا الحوار، 
بين  المشتركة  هج  النُّ نشر  يتطلب  إليه،  الحاجة  شدة  مع 
بين  والتوفيق  المؤسسية،  الحواجز  لكسر  التخصصات 
من  كل  لدى  واالبتكار  البحث  في  المتباينين  المنطقين 

القطاعين العام والخاص. 

مالحظة 

على االطالع  يمكن  للمساهمات،  كامل  وسرد  المعلومات  من  لمزيد    
 /https://stories.council.science/stories-human-development. يتألف الفريق 
الدولي  المجلس  المنتخب،  الرئيس  غلوكمان،  بيتر  من  العالمي  للحوار  التوجيهي 
رئيس  ميسنر،  وديرك  اإلنمائية؛  الدراسات  معهد  مديرة  ليتش،  وميليسا  للعلوم؛ 
للعلوم؛  الدولي  المجلس  رئيس  نائبة  ريس،  وإليسا  للبيئة؛  األلمانية  الوكالة 
للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  في  برامج  مسؤول  منديسو،  سيساي  وبينيام 

في  مشارك  وأستاذ  أفريقيا،  في  اإلمكانات  لبناء  الدولي  المعهد   - والثقافة  والعلم 
وأسونسيون  العالمية؛  الشباب  أكاديمية  في  أبابا، وعضو  أديس  اللغة، جامعة  علم 
مجموعة   –  DNV GL شركة  الرقمي،  الضمان  برنامج،  مديرة  كلير،  سانت  ليرا 
المجلس  التنفيذيين،  الموظفين  كبيرة  هاكمان،  وهايدي  والبحوث؛  التكنولوجيا 
برنامج  البشرية،  التنمية  تقرير  مكتب  مدير  كونسيساو،  وبيدرو  للعلوم؛  الدولي 

اإلنمائي. المتحدة  األمم 
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اإلضاءة 1-2 

قصة ُتروى للمستقبل   
ديفيد فاريير، مؤلف كتاب Footprints: In Search of Future Fossils )البصمات: بحثًا عن أحفوريات المستقبل( أستاذ في األدب 

والبيئة في جامعة إدنبره 

تخيلوا أن باستطاعتكم رواية قصة تبقى حية في الذاكرة 
لقرابة 40,000 سنة. 

أستراليا،  شرق  جنوب  في  الغونديجمارا  شعب  يتناقل 
قصة أربعة عمالقة، هم خالقو األرض في بدايتها، وصلوا إلى 
البر من البحر. انتقل ثالثة منهم إلى أجزاء أخرى من البالد 
بخطى واسعة، في حين مكث الرابع في المنطقة. وبعد أن 
 Tappoc ”استلقى، اتخذ جسده شكل بركان يسمى “تابوك
في لغة Dhauwurd Wurrong، أما رأسه فاستحال بركانًا 
آخر يسمى “بودج بيم” Budj Bim. وتروي القصة أنه حين 
البركانية مع تشقق  ثار بركان بودج بيم، “انفجرت الحمم 

األرض عن الرأس، فتشكلت أسنانه”1.
 ،the Dreaming “الحلم”  مرحلة  في  تحدث  القصة 
وفقًا  العالم،  خلق  شهد  الذي  األسطوري  الزمن  وهي 
يمكننا  ولكن،  أستراليا.  في  األصليين  السكان  لثقافات 
فأس  فاكتشاف  الجيولوجي.  الزمن  في  أيضًا  نحدده  أن 
ترسبت  البركانية  المقذوفات  من  طبقات  تحت  حجرية 
سنة   37,000 حوالي  قبل  بيم  بودج  بركان  ثار  عندما 
يدل  ما  المنطقة،  في  يعيشون  كانوا  البشر  أن  إلى  يشير 
على أنهم، لربما، كانوا شهودًا على ثورانه. وعلى األرجح 
أن تشكل البركان حصل فجأة. فيعتقد العلماء أن البركان 
لربما ارتفع من مستوى األرض ليصل إلى عشرات األمتار 
في غضون أشهر أو حتى أسابيع فقط2. وتصف أساطير 
ورقصت  األرض  فيه  اهتزت  زمنًا  األخرى  الغونديجمارا 
األشجار. قد تكون قصة بودج بيم أقدم قصة في العالم 

ما زالت متداولة حتى اآلن3.
األستراليين  األصليين  السكان  من  العديد  أن  وُيعتقد 
يقارب 50,000 سنة4. ومن  لما  نفسها  األرض  على  عاشوا 
التي  النمو،  المتقدم  العالم  في  الحياة  أن  التصور  الصعب 
الدورات  وتشنجات  التكنولوجي  االبتكار  محرك  يحكمها 
ذلك،  مع  الزمن.  في  الحد  هذا  إلى  متجذرة  االنتخابية، 
فإن األثر التراكمي الذي نتركه حين نشغل األرض سيكون 
البيولوجي،  الكوكب، والتنّوع  إرثًا مطبوعًا في جيولوجيا 
والكيمياء الجوية والمحيطية التي ستبقى وتستمر مئات 
بعض  في  السنين  ماليين  مئات  حتى  أو  السنين،  آالف 

الحاالت. 
حوالي 1,500 جيل يفصلنا عن البشر الذين رووا قصة 
بودج بيم للمرة األولى قبل 37,000 سنة. ولكن، ماذا بعد 
100,000 سنة، أي بعد 4,000 جيل من اآلن؟ على األرجح 

لثاني أكسيد  أثرًا  الغالف الجوي لألرض سوف يحمل  أن 
الكربون الذي أضيف إليه منذ الثورة الصناعية5. فقد الحظ 
البيولوجي  التنّوع  أن  ويلسون  و.  إدوارد  األحياء  عالم 
استغرق عشرات ماليين السنين للتعافي بعد كل انقراض 
فالتعافي  األخيرة.  الكبرى  الخمس  االنقراض  حاالت  من 
من أحدث انقراض، وهو االنقراض في العصر الطباشيري 
من  المائة  في   75 ومعها  الديناصورات  على  أتى  الذي 
سنة6.  مليون   20 استغرق  والحيوانية،  النباتية   األنواع 
الخراب  درجة  إلى  الحالية  االنقراض  أزمة  وصلت  وإذا 
نفسها، فسيمر 800,000 جيل بشري قبل أن يعيش أحفادنا 

في عالم غني بالحياة بقدر العالم الذي ندمره اليوم. 
وتروي قصة الغونديجمارا القديمة حكاية األرض التي 
عالم  حكاية  فستروي  قصتنا  أما  نفسها؛  تشكيل  تعيد 
أعادت األفعال البشرية تشكيله، حكاية حضورنا، محفورة 
ستستمر  أنها  درجة  إلى  الزمن،  في  جدًا  عميقة  بأحرف 

أكثر بكثير من أقدم قصة لشعب الغونديجمارا. 
على  دليل  خير  يقدم  مدننا  مصير  في  التأمل  ولعل 
النطاق الهائل لتأثيرنا العميق في الزمن. فالمدن الضخمة 
في العالم ما هي إال تركيزات كثيفة من المواد المستدامة 
والبالستيك  والفوالذ  اإلسمنت  مثل  واالصطناعية، 
والزجاج. إنها بعض أكبر المدن في تاريخ البشرية، وهي 
متر  مقدار  سطحها  مستويات  ترتفع  قد  ببحار  مهددة 
واحد بحلول نهاية هذا القرن وتستمر في االرتفاع طوال 
عدة قرون أخرى. فشنغهاي، مثاًل، وهي موطن 26 مليون 
المائة  السنوات  في  أمتار   2.5 من  بأكثر  غرقت  نسمة، 
ناطحات  وثقل  الجوفية  المياه  استخراج  بفعل  الماضية 

السحاب العمالقة التي ُشيدت على أرض لينة وموحلة7.
تتسبب  مناطق  في  الضخمة  المدن  بعض  ُشيدت  وقد 
الزمن،  مرور  ومع  رفعها.  في  الجيولوجية  العمليات 
ستتالشى هذه المناطق تدريجيًا، تمامًا كما تتآكل التالل 
أراض  على  قائمة  األخرى  المدن  بعض  لكن  والجبال. 
هذه  لتغطي  المياه  ارتفعت  حال  وفي  الغرق.  إلى  آيلة 
تغرقها  طويلة  هبوط  رحلة  األخيرة  هذه  ستبدأ  المدن، 
داخل األرض، وعملية بطيئة ومتأنية من التحجر. سوف 
األرضية  والطبقات  الشوارع  في  السميك  الطين  يسيل 
آالف  وطوال  حافظة.  برواسب  فيغطيها  المباني،  من 
يختفي  أن  إلى  ببطء  المهجورة  األبراج  ستنهار  السنين، 
أي أثر لها على سطح األرض. إال أن كل ما سيغرق تحت 
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األرض سيخضع لعوامل الضغط والوقت، فيتكثف طوال 
يان  الجيولوجيا  عالم  يسميه  ما  ليصير  السنين  ماليين 
زاالسيوفيتز “الطبقة الحضرية”، وهي طبقة تشكلها المواد 
أساسات  ففي  الجيولوجي8.  السجل  في   االصطناعية 
المعادن،  من  والطوب  اإلسمنت  سيتجرد  العالية،  المباني 
والزجاج سيستحيل بلورًا، والحديد المتفاعل مع مركبات 
بقايا  أما  الذهبي.  البريت  لمعان  سيكتسب  الكبريت 
عدد  أحافير  فستتخللها  األرض  تحت  التسوق   مراكز 
الزجاجات  اليومية، من سدادات  ال يحصى من األغراض 
وأميال  أميال  سُتحفظ  وكذلك  الدراجات؛  عجالت  إلى 
قطار  عربة  بقايا  ولربما حتى  األنفاق،  مترو  من مسارات 
أن  غير  األبد،  إلى  سيختفي  الكثير  أن  صحيح  ملتوية. 
جزءًا صغيرًا حتى من هذه الوفرة سيكون كافيًا لتحديد 
في  كانت  كما  المدينة  لحياة  الدقيقة  العريضة  الخطوط 

سابق عهدها. 
في  الحفريات  علم  موضوع  ستغدو  اليوم  فحياة 
المستقبل. وبعد مائة مليون سنة من اآلن، يمكن أن تصير 
مدينة مثل شنغهاي مضغوطة في طبقة سمكها متر واحد 

في الصخر، على عمق مئات الكيلومترات9.
المتطاولة  األحقاب  هذه  ننتظر  أن  إلى  داعي  ال  ولكن، 
نحو  فالمسار  المستقبل.  عالم  عن  لمحة  لنستجلي 
بماٍض  الشبه  كثير  أنه  ويبدو  كبير،  تسارع  في  المستقبل 
لكن  كثيرة،  مناخية  بأطوار  البشرية  تاريخ  مر  سحيق. 
لهذا  مثيل  أقرب  نجد  قد  منها؛  أيًا  يشبه  ال  القادم  المناخ 
المناخ في منتصف عصر البليوسين، قبل 3 ماليين سنة، 
آخر مرة تجاوز فيها الكربون في الغالف الجوي 400 جزء 
يجعل  أن  الحالي  االنبعاثات  لمسار  ويمكن  المليون.  في 
عصر  في  بالمناخات  أشبه   2150 عام  بحلول  المناخات 
اإليوسين، “فيعيد فعليًا ساعة المناخ نحو 50 مليون سنة، 
ويعكس اتجاه التبريد الذي استمر ماليين السنين في أقل 

من قرنين من الزمن”10.
العالمي  فعلى حد قول ديفيد واالس ولز، إن االحترار 
ويفّككه  التاريخ  يعجل  فهو  للوقت”11.  مفهومنا  “يشوش 
عقود،  في  التغيير  من  السنين  آالف  ويضغط  آن،  في 
لنخدم  أحرقناه  الذي  الكربون  يبقى  بحيث  الزمن  ويمدد 
مصلحة تدوم لحظة موجودًا في الغالف الجوي، ومؤثرًا 

على المناخ آلالف السنين.
وقتًا  الحاضر  يمنحنا  األمور،  تسارع  مع  حتى  ولكن، 
وضع  إلى  يدعونا  الوضع  وهذا  نعتقد.  مما  بكثير  أكثر 
منظور عميق للوقت. فنحن بحاجة إلى التفكير على األمد 
الطويل في كيفية استخدام الموارد وكيفية تصميم مدننا 
وكيفية قيامنا بالتجارة والسفر، إلى عقول عابرة لألجيال 
نتحمل  بأن  بعد  تولد  لم  التي  األجيال  مطالبة  تتقبل 
نحن  ذلك،  نحقق  وحتى  اآلن.  عيشنا  طرق  مسؤولية 
التي  التي نرويها، وتلك  التفكير في القصص  إلى  بحاجة 

ذهنيًا  إطارًا  حقًا  نطور  وحتى  الواقع،  في  إليها.  نستمع 
يمتد عبر األجيال، ال بد لنا من تغيير طريقة تفكيرنا في 

القصص من األساس. 
وتقول غايا فينس، في كتابها عن تطور الثقافة اإلنسانية 
األولى  القصص  إن  )التسامي(،   Transcendence بعنوان
رواة  أول  ارتأى  فقد  الزمن،  عبر  السفر  تمارين في  كانت 
إلى  المجموعة  انتباه  توجيه  مصلحتهم  من  أنه  القصص 
القائمين12.  والزمان  المكان  إطار  خارج  فرصة  أو  تهديد 
السرد،  على  قدرتنا  وشكلت  الوقت،  منحتنا  فالقصص 
وهذه القدرة شكلت كيفية إدراكنا العالم، وزودت أجدادنا 

بمخزون من الذاكرة الثقافية وبأداة للتنبؤ. 
المستقبل  على  ونافذة  إرثًا  القصص  وفرت  لقد 
نتركها،  التي  المادية  اآلثار  في  فكرنا  لو  ماذا  المحتمل. 
ليس  الكربون،  انبعاثات  أو  البالستيكية  النفايات  مثل 
أو حتى كتلّوث  ثانوية لطريقة حياة متطورة،  كمنتجات 
كقصص،  بل  معه،  التعامل  إلى  المقبلة  األجيال  ستضطر 
التفكير هذه  للمستقبل؟ إن تبني طريقة  كحكايات تروى 
سننقله  الذي  العالم  نوع  لنختار  أفضل  موقع  في  يضعنا 

إلى األجيال المقبلة. 
وعلى مدى فترة طويلة، استمعنا إلى قصة واحدة، قصة 
ليست األرض فيها إال منجم موارد أو مطمر نفايات، قصة 
نمو لن يتحقق إال باإلطاحة بالتوازن. بيد أنها، في أساسها، 
كل  فتعرض  معينة،  حياة  طريقة  إلى  تسعى  أقلية  قصة 
روبين  ويروي  للخطر.  الكوكب  هذا  على  الحياة  أشكال 
أمم  مواطني  قبيلة  من  نبات  عالم  وهو  كيميرير،  وول 
بوتاواتومي، في كتابه Braiding Sweetgrass )تضفير 
أنيشانآبه،  شعب  لدى  وينديغو  أسطورة  المن(  أعشاب 
كبيرة.  بشهية  يتمتع  مخلوق  إلى  رجل  من  تحّول  الذي 
وداميتان  وشفتاه خشنتان  أقدام،  عشرة  وينديغو طوله 
خالل  البشر  فيطارد  شيء،  يشبعه  ال  الذي  جوعه  بسبب 
أنه  كيميرير  ويروي  الشتاء.  فصل  في  الجوع”   “فترة 
بحيث  جوعه،  تزايد  األكل،  في  وينديغو  زاد   كلما 
اإليجابية.  االرتداد  حلقة  من  نوعًا  يمثل  وينديغو   بات 
أما اليوم فهو يجول أينما نجد حلقات ارتدادية، بدءًا من 
االحترار من  يسّرع  الذي  التجمد  الدائمة  األراضي  ذوبان 
خالل إطالق غاز الميثان، وصواًل إلى ذوبان الجليد الذي 
القطبين ويمتص مزيدًا من  بياض  بقعًا مظلمة في  يفتح 
الحرارة. ولكن، قد تتمثل أعظم حلقة ارتداد في النموذج 
 االقتصادي الذي يحركه النمو في العالم المتقدم. وكما يقول 
كيميرير: “وينديغو هو اسم لنزعة كامنة فينا، تدفعنا إلى 

وضع بقائنا فوق أي اعتبار آخر”13.
أن  أساسية:  حقيقة  مواجهة  في  المناخ  تغّير  ويضعنا 
على  حي  كائن  كل  قصص  مع  تتشابك  الفردية  قصصنا 
هذا الكوكب ومع قصص حيوات ال حصر لها لم تولد بعد. 
المقبلة ستحدد قصة  العقود  التي سُتتخذ في  فالقرارات 
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الحياة على األرض على مدى أجيال وأجيال. وتمامًا مثل 
لالحترار،  مختلفة  مسارات  تبّين  التي  البيانية  الرسوم 
تنبثق مسارات  أكثر،  أو  3 درجات مئوية   ،2  ،1.5 بمقدار 
اللحظة.  هذه  من  لألرض  المستقبلية  التصورات  مختلف 
بعد  سيعيشون  بأشخاص  سيربطنا  نتبعه  الذي  والمسار 
وهو  المستقبل.  في  السنين  آالف  وحتى  وأجيال  عقود 
االختالف  تمام  مختلفين  سيناريوهين  سيحدد  الذي 
يركبون  لربما  األول  السيناريو  في  أحفادنا:  لحياة 
البندقية  مدينة  في  الغارقة  الشوارع  عبر  سياحيًا  قاربًا 
تندلع  المياه  على  حروب  في  يقاتلون  أو  المهجورة، 
أو  الهيمااليا،  جبال  في  الجليدية  األنهار  فقدان  بسبب 
والجفاف  العواصف  جراء  من  آخرين  ماليين  مع  يفرون 
والفيضانات. وفي السيناريو الثاني، سيعيشون في مدن 
مصممة لتكون مستدامة، في عالم ال شك أنه قد أصيب 
حيث  التوازن،  تحقيق  من  يوم  كل  يقترب  لكنه  بالضرر 
الضخمة،  الحيوانات  وليس  األحفوري،  الوقود  يمثل 

ذكريات بعيدة.
الزمنية.  بالمساواة  أيضًا  تتعلق  مسألة  المناخ  وتغّير 
التي  الضيقة  المناخية  النافذة  أي  البشري،  المناخ  فكّوة 
سمحت للمجتمعات البشرية بالتطور واالزدهار منذ نهاية 
ليس  ولكن  فشيئًا،  شيئًا  تغلق  األخير،  الجليدي  العصر 
بالنسبة إلى الجميع، أو على األقل، ليس في الوقت نفسه. 
إجراءات  اتخاذ  عدم  حال  وفي  مقبلة،  سنة   50 وخالل 
إلى  مليار  يضحي  أن  الممكن  من  االنبعاثات،   لوقف 
“خارج  الجنوب(  بلدان  في  )معظمهم  إنسان  مليارات   3
البشرية على مدى  التي خدمت  المناخية  الظروف  نطاق 
6,000 سنة مضت”14، بما أن أجزاًء كبيرة من الكوكب لن 
تعود صالحة للسكن. ومنذ اآلن، تتركز أسوأ آثار االحترار 
 ،2070 عام  وبحلول  البلدان15.  أفقر  بعض  في   العالمي 
قد نشهد حالة من الفصل العنصري الزمني العالمي، بحيث 
التمتع  األرجح(  على  مؤقتًا  )ولو  الشمال  بلدان  تواصل 
منذ  البشرية  المجتمعات  عرفته  كما  العالم  يشبه  بعالم 
الِقَدم، بينما ُتنفى بلدان جنوب الكرة األرضية إلى ظروف 

للكوكب ال تشبه أي عالم شهده البشر من قبل16.
القصة  الالمبالي  االستهالك  يكون  أن  يمكن  ال  ولكن، 
أسطورة  أيضًا  كيميرير  ويروي  ستحكى.  التي  الوحيدة 
الخلق عند حضارة المايا. فعندما بدأت اآللهة تمأل األرض 
خليقًة، خلقت شعبًا من طين، ذاب تحت المطر. ثم خلقت 
اآللهة شعبًا من خشب وقصب، مأل ذكاؤه العالم باألشياء 
اآللهة  لذا، خلقت  العطف.  لكن قلبه خال من  التي صنعها، 
أنه  فظن  بجماله،  وفخورًا  جدًا  جمياًل  كان  نور  من  شعبًا 
يستطيع االستغناء عن اآللهة من األساس. أخيرًا، خلقت 
اآللهة شعبًا من ذرة، يمكنه أن يصدح بالحمد والشكر، على 
عالم يؤّمن له االستدامة. قال كيميرير: “فكان هؤالء هم 

الشعب الذين دام بقاؤهم على األرض”17. 

ويتابع كيميرير في كتابه قائاًل إن قصص الخلق بحسب 
السكان األصليين تتصور الوقت بحيرة وليس نهرًا، يتجمع 
فيها الماضي والحاضر والمستقبل. وقصة الشعب المخلوق 
الشعب  فأيهما نحن؟  آن:  تاريخ ونبوءة في  من ذرة هي 
وأي  ذرة؟  من  المخلوق  الشعب  أم  خشب  من  المخلوق 
إلى تصور  القصص  أن نصير18؟ تدعونا هذه  شعب يمكن 
عالقة مختلفة مع الزمن: أن ندرك أن الحاضر الذي نعيش 
والمستقبل  السحيق  الماضي  بلحظة  لحظة  يرافقه  فيه 
البعيد. فمواجهة هذا الواقع هي الخطوة األولى في اختيار 

القصة التي نريد أن نرويها. 
جائحة  وقع  على  الحاسمة  الفترة  هذه  ندخل  نحن 
كوفيد-19 التي تعيد تشكيل حياتنا. فظيعة كانت كلفتها 
البشرية، والعالم في سواده الساحق لم يضع في حسبانه 
حقًا تحدي العيش مع الفيروس على األجل البعيد. بيد أن 
التحدي  أيضًا حجم  أبرز  الجائحة  الناجم عن  االضطراب 
الصناعات  في  الهائل  االنخفاض  من  فبالرغم  البيئي. 
تنخفض  لم  واالستهالك،  الجوي  النقل  وحركة  الثقيلة 
انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا إال بنسبة 8 في المائة مع 
نهاية عام 2020 19، أي ما يعادل تقريبًا التخفيض السنوي 
إن   2050 عام  وحتى  اآلن  من  تحقيقه  إلى  نحتاج  الذي 
في  عالميًا  الحرارة  درجات  ارتفاع  متوسط  إبقاء  أردنا 

حدود 1.5 درجة مئوية20.
مع ذلك، لقد ُفتحت النافذة، ولو قلياًل، على عالم تحركه 
رعاية الفئات األكثر تعرضًا للمخاطر بداًل من أن يستحوذ 
كالفينو:  إيتالو  مرة  سأل  وقد  الالنهائي.  النمو  وهم  عليه 
“إذا اكُتشف عالم جديد اآلن، هل سنتمكن من رؤيته”21؟ 
ال يسعنا إال أن نعترف بالعالم الجديد الذي الح في أفقنا. 
فنحن مؤتمنون على قصة لم نخطَّ بدايتها بعد، وال خيار 
تحديد  في  رأي  لنا  ذلك،  مع  قدمًا.  بها  المضي  سوى  لنا 

مجرى هذه القصة. 
روى والتر بنجامين قصة ملك مصري يدعى بسماتيك 
على  فأجبروه  هزموه  الفرس  أن  هيرودوت  زعم  الثالث، 
على  الملك  فحافظ  العبودية.  إلى  ُيقتاد  شعبه  مشاهدة 
أمامه.  ابنه  ثم  أواًل،  ابنته  اقتياد  عند  رباطة جأشه حتى 
ولم يفقد الملك رباطة جأشه إال حين رأى كهاًل كان خادمًا 
أن  بنجامين  ويروي  الموكب.  ذيول  في  متعثرًا  يمر  له 
الثالث  بسماتيك  بكاء  تساءلت عن سبب  متعاقبة  أجيااًل 
لمعاناة الكهل مع أنه لم يبِك معاناة المقربين منه22. بالمثل، 
قد تتساءل األجيال المقبلة كيف يمكن أاّل يؤثر فينا موكب 
الكوارث، فيما تجتاح األمواج البلدان المنخفضة االرتفاع 
مناطق  وتمسي  المحاصيل،  وتخفق  البحر،  سطح  عن 
بأسرها غير صالحة للسكن، أو قد تخبر هذه األجيال قصة 
مختلفة فتروي كيف استفقنا أخيرًا من سباتنا حين رأينا 
على  أنهم  مع  التنمية  موكب  ذيول  في  المتعثرين  أولئك 

الخطوط األمامية في مواجهة تغّير المناخ؟ 
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العالم هبة ال يسعنا إال أن نمررها لألجيال المقبلة. وكل 
أثر مادي وكيميائي نتركه، كل منظر طبيعي وخط ساحلي 
نغّير شكله، هو قصة ُتروى للمستقبل، قصة تدوم وتدوم 

النشغاالت  المماثل  المستمر  االنشغال  من  نوعًا  فتشبه 
شعوب الغونديجمارا. لكن العالم ال يقف ساكنًا. والقصص 

يمكن أن تتغّير حينما تروى.
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اإلضاءة 2-2 

تنمية بشرية لكوكب متغّير    
 Transcendence: How Humans Evolved through Fire, Language, Beauty :غايا فينس، كاتبة في العلوم ومؤلفة كتابي
 Adventures in the Anthropocene: A Journey التسامي: كيف تطور البشر من خالل النار واللغة والجمال والزمن(؛(  and Time

to the Heart of the Planet We Made )مغامرات في األنثروبوسين: رحلة إلى قلب كوكب اصطنعناه(

المهددة  البحرية  الزيتونية  ردلي  سالحف  إلى  بالنسبة 
باالنقراض، الحياة تحدٍّ تواجهه وحيدة. فمن لحظة وضع 
مجموعة من البيض في حفرة شاطئ رملي، يخوض كل 
جنين معركته وحيدًا من أجل البقاء. االحتماالت محتشدة 
كافية  فترة  البقاء حيًا  تعاكسه حتى في محاولته  ضده، 
التي  البيض  التفقيس. فخالل مدة حضانة  ليحين موعد 
تدوم 50 يومًا، من الشائع أن تتلف الكالب والطيور البيض 
طعام  ألنه  اإلنسان  يجمعه  أن  أو  حفره،  من  تخرجه  أو 
يخرج  أن  يجب  مشاكل  بدون  يفقس  صغير  وأي  فاخر. 
إلى  للوصول  المفتوح  الشاطئ  ويعبر  الرمل  من  نفسه 
 المحيط، وأن ينجز الرحلة كاملة بدون أن يؤكل. وال تصل 
السالحف،  بيض  من  ضئيلة  نسبة  إال  البلوغ  سن  إلى 

وتعيش لتناهز عمر 50 سنة. 
الزيتونية  ردلي  لسلحفاة  الجيدة  الحياة  تعريف  هو  ما 
بنجاح مع  لتتزاوج  كافية  فترة  تعيش  أن  ربما  الوحيدة؟ 
القالئل من جنسها وتضع صغارًا أحياء.  السالحف  إحدى 
ربما أن تكون رحلتها خالية من األلم، في نضالها للهروب 
من أضرار القوارب والتلّوث الناجم عن البالستيك وتفادي 
الوقوع في شباك الصيد؛ ربما أن تتمكن من إشباع جوعها 
البشر فيها. فالمحرك  في بحار مستنَفدة لفرط ما اصطاد 
الوحيد لوجودها يكمن في البيولوجيا والبيئة من حولها، 
والتزاوج  والتغذية  السباحة  على  يقوم  حياة  نمط  وهو 
أحيانًا، ولم يشهد أي تغيير ُيذكر منذ أن تطور هذا النوع 

قبل أكثر من 30 مليون سنة مضت.
عن  نتساءل  الذين  فنحن  مختلفة.  فقصتهم  البشر  أما 
الحياة التي تعيشها السلحفاة، نريد المزيد في حياتنا. بتنا 
يكفينا  ال  هذا  لكن  استثنائي،  بشكل  البقاء  مهارات  نتقن 
احتياجات  لديهم  فالبشر  يومًا.  جنسنا  يكِف  ولم  اليوم، 
على  الحصول  محاولة  بعيد  حد  إلى  تتجاوز  ورغبات 
هذه  تلبية  نريد  نحن  الحرارية.  السعرات  من  كاف  عدد 
لغرباء  أيضًا  نريدها  لكننا  وعائالتنا،  ألنفسنا  االحتياجات 

في أراٍض بعيدة لن نلتقي بهم أبدًا. 
والواقع أن احتياجات البشر وحقوقهم ورغباتهم تغّيرت 
وتطورت مع الوقت، على عكس احتياجات سلحفاة ردلي 
أمر،  البحرية وحقوقها ورغباتها. مهما يكن من  الزيتونية 
أو  بشرًا  النوعين،  لدى  الجيدة  الحياة  أساسيات  تقوم 
بالنسبة  لكن،  فيها.  ينموان  آمنة  بيئة  توفر  سالحف، على 
فحسب،  المادية  البيئة  على  هذا  يقتصر  ال  البشر،   إلى 

البيئة االجتماعية. فنحن نريد أن يتمكن  بل يتعداها إلى 
احتياجاتهم  تلبية  تضمن  جيدة  حياة  عيش  من  البشر 
الصحي،  والصرف  النظيفة  المياه  مثل  األساسية، 
واحترام حقوقهم اإلنسانية، مثل الحصول على التعليم. 
ونأمل أن نحقق هذا وأكثر لكل إنسان على وجه األرض 

من خالل “التنمية”. 
نتنامى  أن  معنى  ما  البشرية؟  التنمية  معنى  ما  ولكن، 
متداخالن،  ولكن  مختلفان  سؤاالن  هذان  كأشخاص؟ 
يتناوالن جوهر ما يعنيه أن نكون بشرًا، بداًل من سالحف 

مثاًل، على هذا الكوكب السريع التحّول. 
البيولوجيا  تكّيف  بفعل  تتطور  كافة  الحياة  فأشكال 
القوقعة  كانت  األساس،  هذا  على  البيئية.  الضغوط  مع 
المتعرقة من  البشرة  السلحفاة، وكانت  الصلبة من نصيب 
كبير  تنّوع  حصل  السنين،  مليارات  مدى  وعلى  نصيبنا. 
البيئية  مواطنه  مع  منها  كل  فتكّيف  الحياة،  أشكال  في 
الحيوي  المحيط  في  المعقدة  اإليكولوجية  ظم  النُّ داخل 
األوسع نطاقًا. ومنذ وجود أسالفنا األوائل، انحرف أشباه 
البشر )الهومينين( عن المسار التطوري الذي سلكته جميع 
التنمية  من  جديد  نوع  رواد  وصاروا  األخرى  المخلوقات 
من  أجيال  تتناقل  كما  وتمامًا  التراكمية.  الثقافة  تدفعه 
العائالت المعلومات الوراثية، يتناقل البشر أيضًا مجموعة 
مر  وعلى  المجتمعات  بين  الثقافية  المعلومات  من  كاملة 
األجيال، بما في ذلك المعرفة والسلوك واألدوات واللغات 
والقيم. فمن خالل التعلم من بعضنا البعض، وتعليم بعضنا 
البعض، واالعتماد على بعضنا البعض للحصول على الموارد، 
تزداد الثقافة البشرية تعقيدًا وتنّوعًا على مر األجيال إلنتاج 

حلول أكثر فأكثر كفاءة لمواجهة تحديات الحياة. 
ويسمح لنا التطور الثقافي البشري بهذه الطريقة، مثله 
التكّيفية  المشاكل  من  العديد  بحل  الوراثي،  التطور  مثل 
جديدة.  أنواع  نشوء  وبدون  أكبر  بسرعة  ولكن،  نفسها 
ومجتمعاتنا التي يسود فيها التعاون والترابط بين أفرادها 
استمداد  في  كبيرة  بكفاءة  وتتسم  جماعي،  بشكل  تعمل 
الطاقة والموارد. فثقافتنا الجماعية، أكثر حتى من ذكائنا 
الفردي، هي التي تجعلنا أذكى من الحيوانات األخرى، وهي 
الوالية على  له  تمّيز طبيعتنا االستثنائية: نحن نوع  التي 

تحّوله الذاتي، ال مجرد كائنات خاضعة لتحّوالت الكون. 
من  استثنائية  درجة  على  التراكمية  ثقافتنا  وتعتمد 
بعضنا  من  والتعلم  التواصل  على  قدرتنا  وعلى  التعاون 
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البعض. لسنا أقوى معًا فحسب، بل نحن نعتمد كليًا على 
البشرية  التنمية  اتخذت  لقد  الوالدة.  منذ  البعض  بعضنا 
على  واالعتماد  للتعاون  األولوية  أعطى  تطوريًا  مسارًا 
على  للحصول  كوسيلة  الفردية،  القوة  من  بداًل  الجماعة 
أكبر قدر من الطاقة والموارد من بيئتنا من خالل بذل أقل 

جهد فردي. 
طريقة  اإليكولوجية  ُنظمهم  داخل  البشر  يتبع  وال 
الحيوانات  حتى  وال  األخرى،  األنواع  مثل  نفسها  العمل 
لدينا  فليس  األعلى.  المستوى  من  األخرى  المفترسة 
نهيمن  نحن  العكس.  على  بل  محدد،  إيكولوجي  موطن 
ونغّير النظام اإليكولوجي المحلي، والعالمي اليوم، بشكل 
ولكن  أمانًا،  أكثر  ولنجعله  حياتنا  أنماط  ليناسب  تراكمي 
بطرق تتسبب أيضًا بفقدان موائل األنواع االخرى، وإدخال 
األنواع الغازية، وتغّير المناخ، والصيد على نطاق صناعي، 
والحرائق، والزراعة، واستبدال البنية األساسية، وتعديالت 
لها. وبالتالي، في حين أن األنواع األخرى   أخرى ال حصر 
يهددون  البشر  فإن  انقراض،  حاالت  بطبيعتها  تسبب  ال 

حاليًا مليون نوع من أصل 8 ماليين نوع في العالم1.
السلوك  هذا  ساعد  السنين،  آالف  عشرات  مدى  وعلى 
اآلن  يعملون  فالبشر  الكبيرة.  األنواع  كأنجح  تمّيزنا  على 
كشبكة معولمة تتألف من حوالي 8 مليارات إنسان شديدي 
تفاعالتنا مع  عليا في  كائنات  فعليًا  أصبحنا  لقد  االتصال. 
العالم الطبيعي. فنحن اآلن نسيطر على الكوكب وندفع به 
البشر. ولم يسلم جزء من  األنثروبوسين، عصر  إلى عصر 
أربعة  البشري. فنحن نستخدم حوالي  النشاط  األرض من 
أغذيتنا2.  لزراعة  الكوكب  على  األراضي  مساحة  أعشار 
تدخلنا في معظم ُنظم األنهار الرئيسية في العالم3. وسخرنا 
على  لألراضي  البيولوجية  اإلنتاجية  مجمل  ربع  من  أكثر 
ذلك  في  بما  أحدثناها،  التي  المادية  والتغّيرات  الكوكب4. 
الطرقات والمباني واألراضي الزراعية، تزن وحدها حوالي 
مجموعة  ضمن  بالعيش  لنا  وتسمح  طن5  تريليون   30
سكانية عالمية فائقة االتصال تكاد تناهز 9 مليارات نسمة. 

العيش  من  تمكنا  األرض،  كوكب  تغييرنا  خالل  ومن 
فبفضل  وقت مضى.  أي  من  أفضل  وبصحة  أطول  فترة 
التنمية البشرية، يتساوى اليوم احتمال الوفاة لدى رجل 
ياباني يبلغ من العمر 72 عامًا ورجل كهف يبلغ من العمر 
30 عامًا6. أما نسبة وفاة األطفال قبل بلوغ سن الخامسة 
وكذلك   ،1950 عام  منذ  أضعاف  خمسة  انخفضت  فقد 
أثناء  األمهات  العالمي عدد وفيات  الصعيد  انخفض على 
نواح  وفي   .7 1990 عام  منذ  تقريبًا  النصف  إلى   الوالدة 
اإلنسان  لعيش  أمانًا  أكثر  مكانًا  العالم  أصبح  كثيرة، 
الطاقة،  تسخير  إلى  معظمه  في  ذلك  ومرد  ونشأته، 

والطب الحديث، والغذاء الوفير بأسعار معقولة. 
صحيح أننا جعلنا الكوكب أكثر أمانًا للبشر بعدة طرق، 
ودمّرنا  موارده،  استنفدنا  لقد  أيضًا:  أسوأ  جعلناه  لكننا 

تنّوعه البيولوجي، ولّوثناه بالنفايات، وأجهدنا قدرته على 
من  األطنان  مليارات  مئات  أضفنا  لقد  احتياجاتنا.  تأمين 
ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي منذ بداية الحقبة 
طن  مليار   36 عن  يقل  ال  ما  حاليًا  ونضيف  الصناعية، 
سنويًا8. والنتيجة؟ تزايد حرارة الكوكب تدريجيًا، واشتداد 
ومتقلبة  شديدة  مناخية  ظروف  مع  العواصف،   قوة 
مستويات  وارتفاع  والفيضانات(،  الجفاف  ذلك  في  )بما 
الحر  وموجات  الجليدية،  القمم  وذوبان  البحر،  سطح 
الغابات، وكلها عوامل تهدد بشكل مباشر سالمة  وحرائق 

ظم اإليكولوجية التي نعتمد عليها.  البشر أو النُّ
الغابات في  اندلعت حرائق هائلة في  وفي عام 2019، 
نتجت  فقد  وأستراليا.  الشمالي  الكرة  نصف  أنحاء  جميع 
أعلى  درجات حرارة  الصيف  الحر في فصل  عن موجات 
درجة   50 من  وأعلى  أوروبا9،  في  مئوية  درجة   45 من 
إلى  أدى  ما  والهند11،  وباكستان  أستراليا10  في  مئوية 
تحطيم األرقام القياسية في درجات الحرارة وقتل مئات 
األشخاص. كذلك، ساعدت موجات الحر واألمطار الغزيرة 
نيويورك  مدينة  بحجم  عمالقة  جراد  أسراب  تشكيل  في 
أتت منذ ذلك الحين على المحاصيل من كينيا إلى إيران. 
في المقابل، ذاب الجليد البحري في القطب الشمالي إلى 
منذ  القائم  الصناعية  األقمار  سجل  في  له  مستوى  أدنى 
40 عامًا12، إلى جانب ذوبان الغطاء الجليدي في غرينالند 
الهند،  في  تشيناي  منطقة  في  أما  بالخطر.  ينذر  بشكل 
الخانق،  الجفاف  فتسبب  نسمة،  ماليين   10 موطن  وهي 
البنية األساسية، في نقص شديد جدًا في  مقترنًا بضعف 
المقابل،  في  الشوارع13.  في  اشتباكات  إلى  أدى  المياه 
فيضانات  في  عامًا   25 منذ  موسمية  رياح  أعتى  تسببت 
عن  تقل  ال  األرواح  في  خسائر  عن  وأسفرت   كارثية 
1,600 شخص في 13 والية هندية؛ وفي والية كيرال، جرى 
أيلول/سبتمبر،  وفي  شخص.   100,000 من  أكثر  إجالء 
إلى هذا  أكبر وأقوى إعصار يتوسع  لورنزو  أصبح إعصار 
أيرلندا  إلى  فوصل  األطلسي،  المحيط  في  شرقًا  النطاق 
بعد أسابيع فقط من إعصار دوريان  المتحدة14،  والمملكة 
أفضل  هو  وهذا  كبير.  بدمار  البهاما  جزر  أصاب  الذي 
انبعاثات  خفض  حال  في  له  نطمح  أن  يمكن  سيناريو 
ارتفاعها،  االنبعاثات  واصلت  إذا  أما  صفر؛  إلى  الكربون 

فسيزداد األمر سوءًا. 
الكوكب  حرارة  ارتفاع  في  يتسبب  أن  أحد  يقرر  ولم 
وتدهور بيئتنا الطبيعية، بل نشأ ذلك عن تطورنا الثقافي 
لكنها  وثراء،  صحة  البشرية  التنمية  زادتنا  لقد  الجماعي. 
أذنت أيضًا ببدء نظام اجتماعي عالمي يقيدنا. فالمشاكل 
التغّيرات  ُنظمية: مزيج من  نواجهها مشاكل  التي  البيئية 
التي  واالجتماعية  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية 
وإذا  البعض.  بعضها  على  وتتغذى  بينها  ما  في  تتفاعل 
مثل  محدد،  مجال  في  ممارساتنا  تؤثر  كيف  فهم  حاولنا 
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توفير  مثل  آخر،  مجال  على  األنهار،  من  المياه  سحب 
الغذاء، فسنجد أنفسنا أمام مهمة معقدة. ولكن، في حين 
تؤثر  أن  يمكن  محدد  مجال  في  اإلشكالية  ممارساتنا  أن 
تأثير  يكون  كذلك  األخرى،  المجاالت  من  العديد  على 
التنّوع  فتحسين  سار.  خبر  وهذا  اإلصالحية،  ممارساتنا 
مثاًل  الرطبة  لألراضي  إيكولوجي  نظام  في  البيولوجي 
التربة وأن  المياه وانجراف  تلّوث  أيضًا  يمكن أن يخفض 

يحمي المحاصيل من األضرار الناجمة عن العواصف. 
فالمحيط الحيوي لألرض يعمل على نحو منهجي، وكذلك 
شبكيًا،  ترابطنا  وكيفية  فأعدادنا،  البشرية.  الثقافة  حال 
كلها  كأفراد ومجتمعات،  البشرية هذه  وموقعنا في شبكة 
عناصر لها آثارها الخاصة. وهذا أمر مهم، ألن الثقافة هي 
نحن  اإليكولوجية.  ُنظمهم  مع  البشر  تفاعالت  تدفع  التي 
القيمة  قليلة  أو  القيمة  ذاتية ألشياء معدومة  نعطي قيمًا 
في صراع البقاء، مثل الذهب وخشب الماهوجني وبيض 
تمامًا  المبتَدعة عبر شبكاتنا،  القيم  السالحف. وننشر هذه 
كما ننشر مواردنا وجيناتنا وجراثيمنا. كل منا فرد له دوافعه 
استقاللنا  كبيرًا من  فإن جزءًا  ذلك،  مع  الخاصة.  ورغباته 
التنموي”  “القالب  في  نتشكل  فنحن  وهم.  مجرد  الذاتي 
تصميمه  في  نساعد  سوف  قالب  مجتمعنا،  في  الثقافي 
له  اتجاه  ال  كبير  اجتماعي  مشروع  وهو  عليه،   والحفاظ 

أو هدف، ومع ذلك أنتج أنجح األنواع على وجه األرض. 
جزء  أنهم  على  البشر  ُيفهم  المجتمعات،  بعض  وفي 
كالعبين  أي  فيه،  يعيشون  الذي  اإليكولوجي  النظام   من 
ال انفصال لهم عن هذا النظام، مثل األسماك أو السالحف. 
نظام  من  جزءًا  البشر  يشكل  أخرى،  مجتمعات  وفي 
عن  منفصل  أنه  على  إليه  ُينظر  واجتماعي  اقتصادي 
النماذج االقتصادية  الطبيعة ويقوم خارجها. فالعديد من 
عامل  يأخذ  ال  البشرية،  التنمية  دليل  فيها  بما  واإلنمائية، 
البيئة أو الطبيعة في الحسبان على اإلطالق. في المقابل، 
باستخدام  التنمية  أو  التقدم  كثيرة  مجتمعات  تقيس 
قيمة  يعطي  ال  الذي  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  مقياس 
للتنّوع البيولوجي في األنهار أو لنظافة الشواطئ، بل لسعر 
األسماك أو البيض في السوق الرسمية ليس إال. والواقع أن 

االقتصاد البشري فرع تابع للبيئة بالكامل، وليس العكس. 
يصبح  ولم  الحال.  بطبيعة  مستمرة،  البشرية  والتنمية 
من  الطعام  يطلبوا  أن  المزدهرة  البلدان  في  للبشر  ممكنًا 
تطبيق آلي وهم مرتاحون في مكان مكّيف الهواء إال ألن 
أحدث أسالفهم حققوا التنمية من خالل استغالل الثروة 
فالدول  آخرين.  وأشخاص  أخرى  أماكن  من  الطبيعية 
الغنية ما زالت تستورد الموارد من دول أفقر منها، وترمي 
على  العالمي  االستهالك  عن  الناتجة  البيئية  باألضرار 
السكان األقل قوة. ومع تطور كل جيل من أجيال الدول، 
استمر اتباع هذا النمط، بحيث استوردت البلدان اآلسيوية 
اآلسيوية  الدول  في  البيئة  حساب  على  المواد  الغنية 

الدول  مكان ستستغله  أي  ولكن،  منها.  األفقر  واألفريقية 
محدود،  األرض  فكوكب  مسدودة.  الطريق  فقرًا؟  األشد 

وقد بدأنا ندرك هذه الحقيقة. 
من  رئيسية  سمة  المساواة  عدم  شكل  اآلن،  وحتى 
وبالنسبة  ذلك،  من  النقيض  على  البشرية.  التنمية  سمات 
إلى معظم أسالفنا، تشير األدلة إلى أن البشر عاشوا على 
الثمار  وجامعي  الصيادين  فمجتمعات  المساواة،  قدم 
أو  االجتماعي  الهرمي  التسلسل  بغياب  معروفة  اليوم 
بدأ  حين  ولكن،  فيها.  الجنس  نوع  على  القائم  التسلسل 
المزيد  وتخزين  امتالك  ممكنًا  وصار  باالستيطان،  البشر 
من الموارد، وامتالك األراضي نفسها، تطورت التسلسالت 
الهرمية، وباتت قيمة البشر ُتحتسب وفقًا لمقدار ملكياتهم. 
وعلى الرغم من انخفاض أعداد األشخاص الذين يعيشون 
اليوم  العالمي  المساواة  عدم  معدل  بلغ  مدقع،  فقر  في 
المليارات يدهم  مستويات قياسية، بحيث يضع أصحاب 
يعيش  حين  في  الثروة،  إجمالي  من  المائة  في   40 على 
قرابة نصف البشرية على أقل من 5.50 دوالر في اليوم15. 

يبذلون  العالم  في  السكان  أغنى  ألن  مهم،  أمر  وهذا 
عليها  نعتمد  التي  بالبيئة  الضرر  إللحاق  جهدهم  قصارى 
جميعًا للحصول على الهواء النقي والمياه والغذاء والموارد 
ومخاطر  قليلة  عواقب  إال  تطالهم  ال  ذلك،  مع  األخرى. 
محدودة بفعل هذا الضرر البيئي. فأغنى 10 في المائة من 
سكان العالم هم المسؤولون عن نصف انبعاثات الكربون، 
في حين أن أفقر 50 في المائة من السكان مسؤولون عن 
10 في المائة منها فقط16. في الوقت نفسه، يساهم أغنى 
ويدفعون  االجتماعي،  الصعيد  على  أقل  بنسبة  السكان 
الدول  ففي  الجماعي.  الصندوق  لتغذية  األقل  النسبة 
أغنى  يتهرب  نسبيًا،  بالمساواة  المعروفة  االسكندنافية 
دفع  من  قانوني  غير  بشكل  السكان  من  المائة  في   0.01
25 في المائة من الضرائب التي يدينون بها، وهذا المعدل 
البالغ  الضريبي  التهرب  معدل  متوسط  من  بكثير  أعلى 
2.8 في المائة17. وفي الواليات المتحدة األمريكية، تدفع 
معدالت  من  أدنى  فعليًا  ضريبيًا  معداًل  عائلة   400 أغنى 
أي فئة أخرى من الدخل18. وُيقدر أن 9-36 تريليون دوالر 
جميع  في  الضريبية  المالذات  في  مكدسة  الثروات  من 
أنحاء العالم19. وتحقيق العدالة االجتماعية وحماية البيئة 
أغنياء؟  الفقراء  سيصبح  كيف  وثيقًا:  ارتباطًا  مرتبطان 
هذا عامل من العوامل التي ستساهم بقوة في رسم صورة 

عصر األنثروبوسين. 
إليك تجربة فكرية مفيدة: تصور أنك في غرفة تنتظر 
والدتك، ولكن، عليك أواًل أن توجد المجتمع العالمي الذي 
ستعيش فيه. أنت ال تعرف بأي هوية ستولد )ماذا سيكون 
بأي  أو  جنسيتك،  أو  ثروتك  أو  بشرتك  لون  أو  جنسك 
مهارات أو ذكاء ستتمتع( أو في أي مكان ستولد )في مكان 
تربته غنية وأنهاره نظيفة، أو في مكان بركه سامة وهواؤه 
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ملّوث(. هل ستصمم عالم اليوم بقصوره وأحيائه الفقيرة، 
مع أن احتمال أن تولد في حي فقير بدون صرف صحي، 
أكثر بكثير من أن تولد في قصر مرحاضه مطلي بالذهب20؟ 
األمم  في  األعضاء  الدول  وافقت   ،2015 عام  في 
عام  بحلول  المستدامة  للتنمية  هدفًا   17 على  المتحدة 
2030 في خطة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، اعترافًا 
احتياجات  مع  متشابكة  احتياجاتنا  جميع  بأن  منها 
المستدامة  التنمية  أهداف  وتسعى  بيئتنا.  ومع  اآلخرين 
 إلى التصدي للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك 
والمناخ  المساواة  وعدم  بالفقر  المتعلقة  التحديات 
لقد قطعنا  والعدالة.  والسالم  واالزدهار  البيئي  والتدهور 
من  الرغم  على  ولكن،   ،2030 عام  إلى  الطريق  ثلث 
المحرز  التقدم  بقي  المجاالت،  بعض  في  المحرز  التقدم 
انعكس مساره.  أو حتى  للغاية  بطيئًا  أخرى   في مجاالت 
أدنى  بلغ  قد  المدقع  الفقر  أن  مع  المثال،  سبيل  على 
مستوياته منذ بدء الرصد، لسنا بعد على المسار الصحيح 
لننهيه بحلول عام 2030؛ في المقابل، تعاود معدالت سوء 
التغذية ارتفاعها للمرة األولى منذ سنوات، حتى مع تزايد 
نصيب الفرد من كمية األغذية المنتجة. وقد تدفع اآلثار 
فرد  مليون   100 بنحو  كوفيد-19  لجائحة  المتكافئة  غير 
آخر إلى الفقر المدقع، في حدث يقضي فعليًا على التقدم 

المحرز منذ عام 2017 ويزيد من تفاقم جوع األطفال21. 
نتنامى  أن  معنى  ما  نسأل  أن  اآلن  بنا  يجدر  ربما  لذا، 
كأشخاص؟ كل حياة بشرية تبدأ صغيرة وضعيفة ومعتمدة 
على اآلخرين، ثم ننضج ببطء جسديًا ومعرفيًا واجتماعيًا 
مادية  بيئة  إلى  ينمو  كي  اإلنسان  ويحتاج  حياتنا.  طوال 
آمنة  اجتماعية  بيئة  وإلى  للخطر،  صحته  تعرض  ال   آمنة 
مسار  فدراسات  مترابطتان،  والبيئتان  إمكاناته.  تقيد  ال 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  أن  إلى  تشير  الحياة 
يجعل  ال  والحرمان  البيولوجية.  تركيبتنا  في  متجذرة 
الحياة أسوأ فحسب، بل يقّصر أمدها أيضًا. يشكل البشر 
أن  ويجب  الكوكب،  في  للتغّير  الرئيسي  المحرك  اآلن 
هذا  في  تتصرف  بحيث  أهدافها  البشرية  ظم  النُّ تضع 
ظم المجتمعية، بما في ذلك   الشأن. وهذا يعني معالجة النُّ
الشعبوية والتمويل ونقل المعلومات، إلى جانب الممارسات 
والتكنولوجيات التي تنبعث منها غازات ملّوثة، من حرق 

الوقود األحفوري إلى إنتاج الغذاء. 
نحن كأفراد ال نستطيع أن نفعل الكثير بشأن أوجه عدم 
والتدهور  المناخ  وتغّير  الفرص  في  الصارخة  المساواة 
البيئي، فهذه مسائل منهجية لن تحل إال من خالل تغيير 
هيكلي واسع النطاق. ولكن، حتى هذه اإلصالحات الكبرى 
لدى  الفردية  الوالية  مع  تبدأ  المجتمع  سير  طريقة  في 
والوالدين  البساتين  وأصحاب  والمستهلكين  الناخبين 
تواجه  واسعة،  عالمية  سكانية  مجموعة  نحن  والشهود. 
تحديات بيئية غير مسبوقة. مع ذلك، ما زال أمامنا الوقت 

تغّير  انفالت  الشدة، مثل  بالغة  نتائج  لمنع وقوع  والقدرة 
البرية. وحتى لو شعرنا أن بعض  الحياة  المناخ وانقراض 
يمكن  ال  بحيث  أو طاغية جدًا  متجذرة  البيئية  التغّيرات 
ُنظم  تغيير  على  بالقدرة  نتمتع  زلنا  ما  مفاعيلها،  عكس 
ظم.  العدالة االجتماعية التي تؤثر علينا، وعلى إدارة هذه النُّ
احتياجات  أيضًا  نحِم  لم  ما  بيئتنا  حماية  يمكننا  وال 
البشر الذين يعتمدون عليها. وفي التجارة غير المشروعة 
في الحياة البرية مثال، إذ تقدر قيمتها بحوالي 19 مليار 
وكذلك  الحكومات  استقرار  تهدد  ولكنها  سنويًا22  دوالر 
المائة من األمراض  صحة اإلنسان، بما أن حوالي 75 في 
المعدية حيوانية المنشأ23، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 24. 
منظمة  إجرامية  شبكات  التجارة  بهذه  تضطلع  ما  وغالبًا 
جيدًا، تقّوض جهود الحكومات الرامية إلى وقف األعمال 
باألسلحة  االتجار  مثل  األخرى،  المشروعة  غير  التجارية 

والمخدرات، وتساهم في تمويل النزاعات اإلقليمية. 
ردلي  سالحف  عدد  انخفض  سنة،   20 آخر  وخالل 
العالم،  الزيتونية البحرية بنسبة الثلث. ففي جميع أنحاء 
لحومها  على  للحصول  الشاطئ  على  اإلناث  ذبح  يجري 
فاخر.  كطعام  بيضها  ويباع  الصلبة،  وقوقعتها  وجلدها 
مواقع  أحد  كوستاريكا  في  أوستيونال  شاطئ  ويشكل 
وهو  البيولوجي،  النوع  لهذا  المتبقية  القليلة  التعشيش 
موطن قرية فقيرة تقع على الساحل بين الجبال واألنهار، 
وتنعزل تمامًا عن العالم خالل الفيضانات الموسمية. وفي 
فترة من الفترات، كان القرويون يؤمنون كفايتهم من صيد 
ذلك  عن  عاجزين  باتوا  لكنهم  السالحف،  وبيض  األسماك 
بعد أن حظرت قوانين الحفظ الدولية جمع البيض. فهجر 
للعثور على عمل في  أوستيونال  القرويين  من  كبير  عدد 
المدينة. أما الذين بقوا فيها فعاشوا في خوف ألن القرية 
باتت تحت حصار الصيادين غير المرخص لهم والعصابات 

اإلجرامية العنيفة. 
لتشكيل  القرية  نساء  تجمعت  اليأس،  من  حالة  وفي 
األحياء  علماء  مع  وتواصلن  أوستيونال،  تنمية  جمعية 
طريقة  من  كان  إذا  ما  لمعرفة  السالحف  يدرسون  الذين 
إلضفاء طابع شرعي لجمع البيض ضمن معايير مستدامة. 
للعائالت بحصاد عدد  وُوضعت خطة مع الحكومة تسمح 
محدود من البيض. في المقابل، وكجزء من االتفاق، يقوم 
السالحف  وحماية  الشاطئ،  بتنظيف  المحلي  المجتمع 
وبيضها من الصيادين غير الشرعيين، وإدارة السياح الذين 
خالل  أوستيونال  إلى  اآلن  كبير  بأعداد  ينزلون  صاروا 
ُيحصد  الذي  البيض  أما  الشهرية.  البيض  وضع  فترات 
الدجاج لردع السوق السوداء،  فيرخص بيعه بسعر بيض 
المجتمعية.  التنمية  مشاريع  في  العائدات  وُتستخدم 
وترخيص بيع البيض أّمن أجرًا معيشيًا للسكان وأتاح دفع 
التقاعدية.  األمومة والمعاشات  التدريب وتغطية  تكاليف 
البيض  حماية  في  مكتسبة  مصلحة  للسكان  وبات 
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والسالحف25. وقد ارتفع عدد صغار السالحف، فيما عادت 
أنواع الحياة البرية األخرى26. وبدأ السكان أيضًا يعودون 

إلى القرية ويؤسسون ألنفسهم حياة جديدة. 
العالمين  احتياجات  يلبي  مسار  على  نتفاوض  وفيما 
تعتمد  المنعة  أن  أوستيونال  لنا  تبّين  والطبيعي،  البشري 
العالمين واعتمادهما الواحد  على االعتراف بالترابط بين 
أن  أيضًا  علينا  البرية،  الحياة  نحمي  فكي  اآلخر.  على 

لتنميتنا  اختبار  البيئية  فأزمتنا  البشرية.  الحياة  نحمي 
البشرية الفريدة، وقدرتنا على االلتقاء والتعاون والتكّيف 
واحد  كموطن  الكوكب  هذا  لتشارك  مختلفة  طريقة  مع 
بيئات  الصغيرة،  المحلية  بيئاتنا  نعيش في  نحن  للجميع. 
الواحدة  فالبيئة  أو نحسنها.  أو نصلحها  نلّوثها  أن  يمكننا 
من  جزء  نحن  كما  تمامًا  حجمًا،  أكبر  كل  من  جزء  هي 

البشرية جمعاء.
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عالمي.  حوار  مسار  إلى  انضممنا  العام،  هذا   طوال 
وقد جاءت النتائج الفتة. فالبشر طموحون في تفكيرهم. 
والتضامن  الدولي  للتعاون  شديد  توق  عن  يعّبرون  وهم 
التطلعات وتحقيق  لهذه  االستجابة  أوان  آن  لقد  العالمي. 
الخامسة  السنوية  الذكرى  هذه  في  األهداف.  هذه 
إنشاء  لحظة  تشابه  بنا،  خاصة  لحظة  نواجه  والسبعين، 
نتصرف  أن  علينا  واجب   .1945 عام  في  المتحدة  األمم 
وحدتنا  نظهر  أن  علينا  واجب  اللحظة.  هذه   بمقتضى 
التي  الطوارئ  حالة  على  لنتغلب  قبل  من  نظهرها  لم  كما 
والعمل  التحرك  على  العالم  نحث  وأن  اليوم،  نواجهها 

واالزدهار مجددًا، وأن نتمسك برؤية ميثاقنا. 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

لألمم  العام  األمين  أطلق   ،2020 الثاني/يناير  كانون  في 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة UN75. ولم تكن هذه 
إرساًء  بل  المتحدة،  األمم  إنشاء  بذكرى  احتفااًل  المبادرة 
العالمية  التحديات  حول  العالم  في  حوار  أوسع  لقواعد 
الحالية، والفجوة بين مستقبل نصبو إليه ووجهة سنصلها 

إن استمرت االتجاهات الحالية. 
وغير  الرسمية  والحوارات  المسوح  خالل  ومن 
انكّبت  العالم،  أنحاء  جميع  في  نظمت  التي  الرسمية 
وجمعت  العالمية  الشواغل  في  التفكير  على  المبادرة 
ذلك،  إلى  المطلوب.  العالمي  التعاون  نوع  بشأن  اآلراء 
هدفت المبادرة إلى إعادة تصور دور األمم المتحدة في 

العالمية.  للتحديات  التصدي 
جميع  في  شخص  مليون  من  أكثر  اآلن  حتى  وشارك 
المتحدة  األمم  في  المراقبة  والدول  األعضاء   الدول 
أكثر  وُعقد  واحدة،  دقيقة  يستغرق  الذي  المسح   في 
شارك  ذلك،  عن  فضاًل  بلدًا.   82 في  حوار   1,000  من 
للرأي  استطالع مستقل  بلدًا في   50  50,000 شخص في 
 The Pew Research ومركز أبحاث Edelman أجرته شركة
Center، وأجري تحليل بواسطة الذكاء االصطناعي لوسائل 
جانب  إلى  بلدًا،   70 في  والتقليدية  االجتماعية  اإلعالم 
مجال  في  واألبحاث  األكاديمية  لألبحاث  خرائط  رسم 

السياسات في جميع المناطق. 
األمم  محاوالت  أكثر  معًا  األنشطة  هذه  وتمثل 
واالستماع  العالمي  الواقع  من  للتحقق  طموحًا  المتحدة 
إلى صوت “نحن الشعوب” بشأن أولويات هذه الشعوب 

موفرة  العالمية،  للتحديات  للتصدي  المقترحة  والحلول 
المتحدة  واألمم  نريد  الذي  المستقبل  عن  فريدة  رؤى 

التي نحتاج. 
وتتماشى النتائج الرئيسية مع المواضيع األساسية في 
شواغل  ذلك  في  بما   ،2020 لعام  البشرية  التنمية  تقرير 
سواء  حد  على  واالجتماعية  المناخية  بالقضايا  اإلنسان 
تعددية  أهمية  عن  فضاًل  المساواة،  وعدم  الفقر  مثل 
بوادر  بعض  النتائج  وتحدد  العالمي.  والتعاون  األطراف 
تحسين  نستطيع  بأننا  واالعتقاد  بالمستقبل،  التفاؤل 
خالل  من  الكوكب  وعلى  المجتمع  في  الحالية  المسارات 
الساحة  في  والشمولية  واالبتكار  األقوى  العالمية  القيادة 

المتعددة األطراف. 

عشر نتائج رئيسية 

رأى معظم المجيبين في كل مكان أن األولوية الفورية،   .1
في خضم جائحة كوفيد-19، تكمن في تحسين فرص 
الحصول على الخدمات األساسية: الرعاية الصحية، 

والمياه المأمونة والصرف الصحي، والتعليم. 

تتمثل األولوية الرئيسية التالية في تكثيف التضامن   .2
 الدولي ومضاعفة الدعم المقدم إلى األماكن األكثر تضررًا 
من الجائحة. ويشمل ذلك التصدي للفقر، والحد من 

أوجه عدم المساواة، وتعزيز فرص العمل. 

لجهة  تقدم  إحراز  في  أملهم  عن  المجيبون  أعرب   .3
الحصول على خدمات الصحة العامة. إلى ذلك، هم 
التعليم  على  الحصول  مجالي  في  تحسنًا  يتوقعون 

وحقوق المرأة. 

نظر  في  بالمستقبل  المتعلقة  األولويات  توافقت   .4
وضعها  أن  يعتقدون  التي  المجاالت  مع  المجيبين 
المناطق  جميع  في  المشاركين  فمعظم  سيتفاقم. 
عن  المترتب  المستقبلي  األثر  إزاء  القلق  ينتابهم 
المناخ  أزمة  وقف  عن  عجزنا  ويشكل  المناخ.  تغّير 
المتوسطة  الشواغل  أعظم  الطبيعية  البيئة  وتدمير 

والطويلة األجل. 

اإلضاءة 1-3 

المستقبل الذي نريد — األمم المتحدة التي نحتاج   
وجهات نظر من االحتفاالت بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين إلنشاء األمم المتحدة 
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تشمل األولويات الرئيسية األخرى المتعلقة بالمستقبل   .5
ضمان المزيد من االحترام لحقوق اإلنسان، وتسوية 

النزاعات، والتصدي للفقر، والحد من الفساد.

في  والمشاركون  سنًا  األصغر  المشاركون  يميل   .6
أكثر  بالمستقبل  تفاؤل  إبداء  إلى  النامية  البلدان 
البلدان  في  والمشاركين  سنًا  األكبر  المشاركين  من 

المتقدمة. 

يعتقد حوالي 87 في المائة من المجيبين أن التعاون   .7
الدولي أمر حيوي لمواجهة تحديات الحاضر. وتعتقد 
غالبية المجيبين أن جائحة كوفيد-19 جعلت التعاون 

الدولي أكثر إلحاحًا. 

األمم  أن  المجيبين  المائة من  60 في  يعتقد حوالي   .8
في   74 ويرى  أفضل،  مكانًا  العالم  جعلت  المتحدة 
مواجهة  في  أساسية  المتحدة  األمم  أن  المائة 
يرى  نفسه،  الوقت  في  ولكن،  العالمية.  التحديات 
بعيدة  المتحدة  األمم  أن  المجيبين  نصف  من  أكثر 
عنها.  الكثير  يعرفون  ال  إنهم  ويقولون  حياتهم،  عن 
األمم  أن  المجيبين  يقارب نصف  ما  يرى  وفي حين 

بمعالجة  النهوض  في  ما  حد  إلى  تسهم  المتحدة 
التحديات العالمية الرئيسية، يرى حوالي الثلث فقط 
أن إسهامها عظيم في هذا المجال. وُينظر إلى األمم 
دعم  في  يتمثل  األكبر  إسهامها  أن  على  المتحدة 

حقوق اإلنسان وتعزيز السالم. 

دعا معظم المشاركين في الحوار األمم المتحدة إلى   .9
القرن  في  المتنّوعة  الفاعلة  الجهات  إشراك  زيادة 
الخصوص  وجه  على  وحددوا  والعشرين.  الحادي 
الحاجة إلى زيادة إشراك المجتمع المدني، والنساء، 
والمدن  للمخاطر،  المعرضة  والفئات  والشباب، 
والسلطات المحلية، والشركات التجارية، والمنظمات 

اإلقليمية، والمنظمات الدولية األخرى. 

دعا المشاركون في الحوار أيضًا األمم المتحدة إلى   .10
االبتكار بطرق أخرى، بإظهار قيادة أقوى والمزيد من 
االتساق في ممارسة سلطتها األخالقية في التمسك 
لزيادة  دعوات  وُأطلقت  المتحدة.  األمم  بميثاق 
المساءلة والشفافية والنزاهة، بما في ذلك من خالل 
تحسين المشاركة والتواصل مع المجتمعات المحلية، 

إلى جانب تعزيز تنفيذ البرامج والعمليات. 

مالحظة 

قنوات  خمس  خالل  من  اإلضاءة  هذه  في  الموجزة  البيانات   UN75 مبادرة  جمعت   
أكثر  تحليل  على  اإلضاءة  هذه  وتبني   .2020 وآب/أغسطس  الثاني/يناير  كانون  بين 
الثاني/ كانون   2 بين  الممتدة  الفترة  في  ُجمعت  المسح  على  إجابة   800,000 من 
بلدًا   82 في  حوار   1,000 من  أكثر  أيضًا  تحلل  وهي   .2020 أيلول/سبتمبر  و1   يناير 
وتضم مجموعات تمثل أطفال الشوارع، والسكان األصليين، والناشطين على مستوى 

القاعدة الشعبية، وشبكات الشباب، والمنظمات غير الحكومية، والمدارس والجامعات، 
 والمدن والسلطات المحلية، والشركات التجارية. إلى ذلك، تتضمن تحلياًل لمسح أجرته 
بلدًا،   36 في  شخصًا   35,777 فيه  وشارك  العالمية،  لالتصاالت   Edelman  شركة 
فضاًل عن مسح أجراه مركز األبحاث Pew وشارك فيه 14,276 بالغًا من الفئة العمرية 

18 عامًا وأكثر.
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التنمية  مسيرة  أن  التقرير  هذا  من  األول  الجزء  بّين 
جذرية،  تحّوالت  تقتضي  األنثروبوسين  في  البشرية 
أن  البشرية:  التنمية  نهج  بفكرة هي في صميم  محاججًا 
البشر قد يحدثون هذا التغيير إذا ما تحركوا عبر عمليات 
والية  فلتدعيم  ولذا،  وسياسية.  واقتصادية  اجتماعية 
االسترشاد  مع  حرياته،  وتوسيع  حياته،  على  اإلنسان 
حاسم  دور  للكوكب،  الرعاية  وروح  واالبتكار  باإلنصاف 

في تمكين هذا التحّول.
التغيير1  آليات  التقرير  من  الثاني  الجزء  ويستكشف 
التي يمكن أن تحشد تحرك األفراد والمجتمعات المحلية 
يركز  وإذ  والشركات.  المدني  والمجتمع  والحكومات 
نماذج لخيارات أوسع تتاح  اآلليات، فهو يبحث في  على 
ألطراف فاعلة عديدة، بما يتفق مع منظور هذا التقرير: أن 
األنثروبوسين مأزق ال بد من تلمس بر األمان منه، ال مشكلة 
سياسية يتعّين حلها. وعلى هذا النحو، تستلهم فصول هذا 
الجزء نقاشات ما زالت دائرة منذ أمد طويل حول البيئة 
أبعد من هذه  الذهاب  إلى  لكنها أيضًا تسعى  واالستدامة، 

النقاشات، لتنظر في ثالث آليات محددة للتغيير.
السلوكيات  تؤطر  التي  االجتماعية  األعراف  أواًل، 
أحيانًا  األعراف  ر  وُتفسَّ اجتماعيًا.  المحظورة  أو  المباحة 
بأنها مؤسسات غير رسمية، بيد أنها لم ُتستكشف، بوصفها 
القائمة  الرسمية  المؤسسات  استكشفت  كما  للتغيير،  آلية 
أو  مثاًل(  حكومي،  كتنظيم  تمارس  )التي  السلطة  على 
 األسعار )بوصفها توفر حوافز لالستهالك واإلنتاج(. ويورد 
األعراف  أن  تفيد  حديثة  نتائج  التقرير  من   4 الفصل 
االجتماعية محددات قوية لخيارات البشر، وأنها قد تتغّير 
الجديدة  األشكال  وأن  عادة،  يفترض  مما  أسرع  بوتيرة 
التي  االجتماعية  العمليات  تدعم  قد  المعلومات  لتبادل 
تبرز  نفسه،  الوقت  وفي  )ولكن،  األخالقي  التفكير  توجه 

بعض المخاطر في هذه األشكال الجديدة(.
ثانيًا، حوافز التغيير. والحوافز هي التي توجه ما يختار 
به،  وتتاجر  الشركات  تنتجه  وما  شراءه،   المستهلكون 
الحكومات  تتعاون  وما  المستثمرين،  أموال  يجذب   وما 
فيما  االجتماعية  واألعراف  الحوافز  وتتفاعل   بشأنه. 
أهمية حاسمة: فحتى  ذاتها،  للحوافز، في حد  لكن   بينها، 
االستجابة  في  يستمرون  فقد  آراءهم،  البشر  يغّير  لم   لو 

لتلبية  فرصًا  يرون  وحيثما  لهم،  يتيسر  لما  وفقًا   للحوافز 
 تطلعاتهم. ويركز الفصل 5 على استخدام الحوافز لتفسير 
 أنماط االستهالك واإلنتاج واالستثمار، والخيارات األخرى 
المجتمع  وفي  الكوكب  على  االختالالت  إلى  تؤدي   التي 
 التي تناولها الجزء األول. ويستكشف الفصل أيضًا كيفية 
الكوكب  عن  الضغوط  تخفف  بطرق  األنماط  هذه   تطّور 
للنهوض  الالزم  الجذري  التحرك  إلى  بالمجتمعات   وتتجه 
 بالتنمية البشرية في األنثروبوسين، وذلك باستعراض ثالثة 
مواضيع، وهي: التمويل واألسعار والتحرك الجماعي الدولي.

االجتماعية  األعراف  تسخير  يحدث  قد  كما  ثالثًا، 
تسخير جيل جديد  كذلك  يمكن  تحّواًل جذريًا،  والحوافز 
ظم  النُّ لحماية  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  من 
نحو مستدام واستعادتها، مع  وإدارتها على  اإليكولوجية 
بسالمة  الالحق  الضرر  وتخفيف  اإلنسان،  برفاه  النهوض 
تعّزز  بطرق  البشر  تمّكن  الحلول  وهذه  الحيوي.  المحيط 
اإلنصاف، وترعى االبتكار، وتنبع من روح الرعاية للطبيعة، 
بّين  كما  التمكين  بها  التي يسترشد  الثالثة  العناصر  وهي 
خالل  من  الطبيعة  تجديد  الحلول  هذه  وتعزز   .3 الفصل 
وتعتمد  رشيدًا،  استخدامًا  واستخدامها  الموارد  حماية 
المحلية  والمجتمعات  األصليين  السكان  مشاركة  على 
الحلول  تجارب  من  عددًا   6 الفصل  ويعرض  ومبادراتها. 
المستنبطة من الطبيعة، محاججًا بأن هذه الحلول، مع أنها 
الظروف،  وتحددها  الرأس،  إلى  القاعدة  من  عادة  تنطلق 
فقد تساهم على نطاق يحدث تحّواًل على المستويات العليا 
العديدة  والمجتمعية  المحلية  القرارات  أن  أواًل،  لسببين: 
وثانيًا،  عالمي؛  نطاق  على  وقع  له  تأثيرًا  فتحدث  تتجمع 
والمجتمع،  الكوكب  نطاق  على  ظم  النُّ بين  الترابط  بفعل 
وعلى  أخرى  أماكن  في  آثار  المحلية  للقرارات  تكون  قد 
الحلول  هذه  إمكانات  لتحقيق  ولكن،  متعددة.  نطاقات 
اتباع  من  بد  ال  واسع،  نطاق  على  جذري  تحّول  كآليات 
البشرية  التنمية  إزاء إسهامها، وهو ما نسميه  نهج مّطرد 
المستنبطة من الطبيعة. وينبثق هذا النهج عن إقرار بالدور 
الُنظمي للسكان األصليين والمجتمعات المحلية وبضرورة 
تضييق فجوات التمكين بين من يقَوض المحيط الحيوي 
ومن يسعى إلى الحفاظ على سالمته بينما تمضي مسيرة 

التنمية البشرية قدمًا.





تمكين األفراد، 
إطالٌق للتحّول

الفصل
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 لألعراف االجتماعية سطوة وال شك، ولكنها أيضًا قد تنطوي 
 على ضرر للكوكب وسكانه، ال سيما الذين ال يمتلكون من النفوذ 

إال أقله.

 ولكن دعونا نتخيل تغييرًا في هذه األعراف. دعونا نتخيل الفرص 
السانحة لو ُأطلق العنان لتحّوالت على نطاق المجتمع بأسره نحو مزيد 

من اإلنصاف واالبتكار، وبروح الرعاية للكوكب.

فكيف نحقق ذلك؟

يؤكد هذا الفصل على أهمية التعليم، ويحدد طرقًا يمكن بها للتحّرك 
 المحّفز أن يحدث وقعًا عبر المجتمع، فيساعد على تغيير األعراف، 

وتمكين البشر من التصرف وفقًا لقيمهم.

الفصل 4

تمكين األفراد، إطالٌق للتحّول
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الوعي  تزايد  وقد  البيئة.  على  من حرص  إنسان  يخلو  ال 
باالختالالت على صعيد الكوكب مع اهتمام وسائل اإلعالم 
المعلومات  وانتشار  الكوكب،  على  البشر  بعواقب ضغوط 
عن تلك الضغوط، فأسهم ذلك في نشر قيم تحبذ، عمومًا، 
الجمعة  “أيام  الضغوط. وقد حشدت حركة  تخفيف هذه 
ومنظمات   ”Fridays for Future المستقبل  أجل  من 
 ”Extinction Rebellion االنقراض  على  “التمرد  مثل 
ماليين األشخاص في العالم كتعبير عن هذا الوعي وعن 
أهمية القضية بالنسبة إلى الكثيرين1. ولكن نادرًا ما تظهر 
فرادى وجماعات. فهل ألنهم  البشر  القيم في سلوك  هذه 
يملكون خيارات  أم ألنهم ال  الكافية؟  بالدرجة  يهتمون  ال 
لتغيير سلوكهم؟ أم ألنهم يرون أن أفعالهم ال تأتي بنتائج 

ما لم يتحرك اآلخرون أيضًا؟
يستكشف هذا الفصل كيف يمكن لألعراف االجتماعية 
أن  واالستهالك  واإلنتاج  النقل  خيارات  ُترشد  التي 
صعيد  على  االختالالت  من  تحد  أعراف  نحو  تتطور 
استعداد  مدى  ما  أسئلة:  ثالثة  بتناول  وذلك  الكوكب، 
دفعهم  الذي  وما  للكوكب؟  رعاية رشيدة  لتولي  اإلنسان 
للمزيد  العنان  إطالق  يمكن  وكيف  الموقف؟  هذا  إلى 
تعني  ال  األمر؟  آخر  التحّول  في  يساهم  بما  التغيير  من 
أو  وحدها،  كافية  أنها  االجتماعية  األعراف  دور  دراسة 
أنه ال عناصر أخرى مطلوبة للتغيير. فقد ال تغّير األعراف 
بالكوكب  حقًا  يهتم  شخص  سلوك  مثاًل،  االجتماعية، 
ويريد االمتثال لمعيار اجتماعي جديد إذا لم تتوفر لهذا 
للكف  أو  العام،  النقل  بوسائل  للتنقل  خيارات  الشخص 
إلى  النظر  المنزل. وينبغي  الكيروسين في  عن استخدام 
معالجة  آليات  أحد  أنه  على  االجتماعية  األعراف  تغيير 
قوية  سطوة  له  تكون  وقد  الكوكب،  على   االختالالت 
على  األوجه  بعض  من  ويعتمد  بل  مع،  يتفاعل  أنه  إال 
الجزء  الفصالن اآلخران من  آليات أخرى. هذا، ويناقش 

الثاني عددًا من هذه اآلليات.
وفي فهم ديناميات التغيير السلوكي الجماعي2 مفتاح 
المبدأ،  حيث  ومن  االجتماعية.  األعراف  قوى   لتقدير 
إذا ما اعتمد عدد كاف من األفراد سلوكًا معّينًا، قد يؤدي 
إلى  السلوك  هذا  فيتحّول  سلوكي،  رجحان  إلى  ذلك 
إيجابي  فعل  رد  حلقات  إلى  يؤدي  ما  اجتماعي،  عرف 
تعززه في المجتمعات3. غير أن هذه العملية، في الواقع، 
وفيما  الحكومات  داخل  النفوذ  على  نزاعات  ترافقها 
والمستهلكين  المدني  المجتمع  منظمات  وبين  بينها، 
عاطفية  وارتباطات  مادية  مصالح  تحفزها  والشركات، 
على  الفصل  هذا  ويضيء  مختلفة4.  أخالقية  وقيم 
التحّول،  في  االجتماعية  األعراف  إسهام  إمكانية 
لكنه ال يزعم   ويحدد سبل االستفادة من هذه اإلمكانية، 
إدراك  وسيكون  محالة.  ال  ستحدث  التغييرات  هذه  أن 
األعراف  تطور  إلى  تؤدي  التي  األساسية  العمليات 

لدى  مفيدًا  للخيارات  تشكيلها  وكيفية   االجتماعية 
إلى  تدفع  للتغيير،  كآلية  العمليات  هذه  على  االعتماد 
الذي  النحو  على  الكوكب،  ورعاية  واالبتكار  اإلنصاف 

يتناوله  الفصل 3.

 “ معظم األفراد يكّيفون سلوكهم مع سلوك 
 أقرانهم، ما يؤدي إلى نشأة أعراف اجتماعية 

 راسخة إلى حد ما – “أمور فعلها مناسب والئق” 
في مجتمع معين. 

لألعراف  المختلفة  المفاهيم  أواًل  الفصل  هذا  يتناول 
مدى  والتعلم  التعليم  بأن  يحاجج  ثم  االجتماعية. 
روح  غرس  قيم  تكوين  في  يساهمان  انفكا  ما  الحياة 
 الرعاية للكوكب. وتبعًا لنهج اإلمكانات، فإن والية البشر 
التغيير،  إلى  تؤدي  التي  أفعالهم  أي  حياتهم،  على 
إلى  وتحويلها  القيم،  هذه  لتفعيل  حاسمة   خطوة 
تساعد  وقد   .5 طوعًا تنفذ  راسخة  اجتماعية  أعراف 
كوفيد-19  جائحة  وتجربة  الجماعي  العمل   نظريات 
المستوى  على  الوالية  هذه  تحقق  عدم  تفسير  على 
االجتماعي  النفس  علم  أدبيات  وتوفر  بعد.  المجتمعي 
المدني،  المجتمع  من  أصوات  وكذلك  واالقتصاد، 
التحرك  من  البشر  لتمكين  عمله  يمكن  ما  بشأن   رؤى 

لقيمهم. وفقًا 

من النظرية إلى التغيير

يكّيفون  األفراد  معظم  أن  االجتماعي  النفس  علم  يجد 
أعراف  نشأة  إلى  يؤدي  ما  أقرانهم،  سلوك  مع  سلوكهم 
 اجتماعية راسخة إلى حد ما. وهذه األعراف هي ما يعتقد 
بسبب  إما  الوصفية(،  )األعراف  “طبيعي”  أنه  البشر 
تصورهم الخاص أو ألنهم تلقوا معلومة تفيد بأنها تشكل 
سلوكًا يحظى بموافقة عامة )األعراف الزجرية(6. وبعبارة 
مناسب  فعلها  “أمور  هي  االجتماعية  األعراف  أخرى، 
نظرية  في  الباحثون  ويفسر  معّين7.  مجتمع  في  والئق” 
األلعاب ثبات األعراف االجتماعية بأنه توازن سلوكي: “كل 
بأن اآلخرين  انطالقًا من توقعه  فرد يريد أن يلعب دوره 
جميعًا سيستمرون في لعب دورهم أيضًا. إنها، باختصار، 

لعبة توازن”8.
يمكن  وكيف  االجتماعية؟  األعراف  تظهر  كيف  ولكن 
المتكاملة،  هج  النُّ أدت  األخيرة،  اآلونة  في  تغييرها؟ 
حواجز  كسر  إلى  متعددة،  تخصصات  بين  تجمع  التي 
المدفوع  االجتماعي،  اإلنسان  بين  التقليدية  التفرقة 
بالقوى االجتماعية والملتزم بالسلوك المتوخى؛ واإلنسان 
تحقيق  على  يعمل  الذي  العقالني  الفاعل  االقتصادي، 
ممكنة9.  درجة  أقصى  إلى  الخاصة  ومنافعه  مصالحه 
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يقوم على  السلوك  أنواع  أن بعض  أمارتيا سين  ويضيف 
خالل  من  المشتركة،  األهداف  على  أو  اآلخرين  أهداف 
والتعاون  االجتماعي  والتفاعل  االجتماعية  “الحياة 
االجتماعي ]...[”10، “]...[ وقد يمتد ما نقّدره حق التقدير 
فإذًا،  الخاصة”11.  واحتياجاتنا  مصالحنا  من  أبعد  ما  إلى 
المشتركة، عالوة  واألهداف  الشخصية  المصلحة  من  كل 
التي  القيم،  تكوين  في  يسهم  كثيرة،  أخرى  عوامل  على 

تصوغ هي أنماط السلوك12. 
وهو  القيم،  تكوين  في  يسهم  آخر  متغّير  وثمة 
الرسمي  التعليم  نظام  به  المقصود  ليس  لكن  التعليم13. 
في  المستمر  والتعلم  المنزل  في  التعليم  أيضًا  بل   فقط؛ 
أنه  على  كله  ذلك  إلى  نشير  تبسيطًا،  البلوغ.  مرحلة 
قيمًا  ينتج  أن  أحواله،  أفضل  في  له،  وينبغي  التعلم. 
“بمثابة  القيم  ألن  الحياة،  على  الوالية  إلى  تفضي 
أيضًا  بل  فحسب،  العمل  ال  توجه،  معايير،  أو  مقاييس 
والحض  والحجة  والتقييم  والموقف  واالختيار  الحكم 
العزو  القائمة:  إلى  نضيف  أن  ويمكن  بل  والتبرير، 
الشركات  ألن  دائمًا،  يحدث  ال  ذلك  أن  غير  السببي”14. 
وغيرها،  المدني،  المجتمع  ومنظمات  والحكومات 
 تضغط من أجل مصالحها بطرق قد تصعب معها الوالية 
المستوى  وعلى   .15 تستحيل حتى  أو  الحياة  على 
تحّديًا  الجماعي  العمل  مشاكل  تطرح   المجتمعي، 
تبرز  الفردي  الصعيد  وعلى   ،)5 )الفصل   إضافيًا 
العادات  أو  األنماط  رسوخ  مثل  نفسية  عقبات 
هو  قويًا  خارجيًا  كيانًا  بأن  والتصور  القديمة،   السلوكية 
إليه  يشير  ما  في  تغيير،  إحداث  على  القادر   وحده 
مركز  بمصطلح  للبيئة  المناصرون  السلوكيات  باحثو 

الضبط الخارجي16.
وقد شاع عن األعراف االجتماعية أنها راسخة يصعب 
االقتصادية،  التنمية  تقدم  مع  حتى  وباقية  تغييرها، 
تغّيرت  إذا  أنها  بيد  السياسية17.  الحكم  أنظمة  واختالف 
عامة  معلومات  تتاح  عندما  وعادًة  بسرعة،  تتغّير  فإنها 
ونقاط  كوفيد-19.  جائحة  خالل  حدث  كما  جديدة، 
من  كاف  عدد  لدى  يصبح  عندما  أي  السلوكي،  التحّول 
األفراد مواقف قوية بالدرجة الكافية، إما مناوئة لمعيار 
اجتماعي قائم أو مؤيدة لمعيار جديد، لها أهمية حاسمة 
في تغيير األعراف18، إذ قد يليها تسلسل العرف الجديد، 
وصواًل  األشخاص،  من  فالمزيد  المزيد  يعتمده  بحيث 
خالل  ومن  الذاتي(19.  )التعزيز  به  الطوعي  االلتزام  إلى 
وتكرار  اإليجابية،  االرتداد  وحلقات  الذاتي  التعزيز 
التجربة والخطأ، يمكن التوصل، دون تدخل خارجي، إلى 
ويمكن  توازنات سلوكية20.  أو حتى عدة  توازن سلوكي 
جديدة،  سلوكية  أنماط  باعتماد  أكثر،  أو  واحد  لفرد 
يؤدي  ما  ككل،  السكان  مستوى  على  ديناميات  تشكيل 
المجتمع21.  مستوى  على  السلوك  في  جذري  تحّول  إلى 

األفراد  من  كاف  عدد  يعتمد  ال  الحاالت  بعض  وفي 
الذين غّيروا سلوكهم أول األمر  المنشود، فيعود  السلوك 
الراهن  الوضع  سلوكيات  إلى  أو  القديمة  العادات  إلى 
ألنها التي تبدو مقبولة اجتماعيًا. والتغلب على مثل هذا 
التأثير المحافظ على الوضع الراهن بالغ األهمية لتحفيز 
خارجية  عوامل  ظل  في  كله  ذلك  ويحدث  التحّول22. 
ظرفية وظروف ميّسرة قد تشمل سياسات تحّفز سلوكًا 
والمصابيح  التدوير،  إلعادة  مرافق  توفير  مثل  معّينًا23، 
واألجهزة الكهربائية التي تراعي كفاءة استهالك الطاقة، 

وخدمات النقل العام.

 “ للتعليم دور ال ينحصر في كونه أداة، 
 بل الغرض منه هو التحّول من خالل 

 عرض قيم إنسانية واسعة وتعزيز 
وتفعيل  البشر  لتوعية  النقدي،   التفكير 

السياسي. دورهم 

الشخصية  المصلحة  من  لكل  سبق،  لما  وكخالصة 
في  دور  والتعلم  المشتركة  واألهداف  اآلخرين  وأهداف 
تكوين القيم )الشكل 4-1(. ويمكن للتعلم أيضًا أن يشكل 
الشخصية،  المصلحة  وحتى  بل  المشتركة،   األهداف 
فاعلة  جهات  وتصب  الحقوق.  نحو  هًا  موجِّ كان  ما  إذا 
والية  إلى  المحتمل  القيم  تحّول  في  مصالحها  مختلفة 
وتشكل  اجتماعية.  أعراف  إلى  وبالتالي  الحياة،  على 
وكذلك  الخارجية،  الضبط  ومراكز  الراسخة  العادات 
التحّول.  يعوق  إضافيًا  تحديًا  الجماعي،  العمل  مشاكل 
قيمهم  بموجب  األفراد  من  كاف  عدد  يعمل  وعندما 
عنها  تنتج  تحّول  نقطة  ُتبلغ  حياتهم،  على  وواليتهم 
التعزيز،  ذاتية  أي  طوعًا،  تنفذ  راسخة  اجتماعية  أعراف 
في  والمساواة  األفراد.  من  المزيد  لدى  العمل  يطلق  ما 
إمكان بلوغ ظروف ميّسرة هو مفتاح تحقيق التغيير مع 

اإلنصاف لدى جميع فئات المجتمع.
ولكن ماذا لو كان الوضع الراهن، أي المجموعة السائدة 
تتغّير  كيف  بالكوكب؟  ضارًا  االجتماعية،  األعراف  من 
لتناول  تلقائيًا؟  التوازن  يعزز  األعراف االجتماعية عندما 
هذه األسئلة، نرجع عدة خطوات إلى الوراء لنالحظ كيف 
تتشكل قيم مناصرة للكوكب، وما إذا كانت هذه القيم قد 
تشكلت وتحّدت، بل وغّيرت، األعراف االجتماعية القائمة 
لدى جميع فئات المجتمع، وإذا لم يكن األمر كذلك، فكيف 

يمكن تحقيقه.

من التعلم إلى تكوين القيم

التنمية  أجل  من  التعليم  ف  ُيعَرّ اإلمكانات،  نهج  في 
 المستدامة بأنه “الممارسة التعليمية التي تؤدي إلى تعزيز 
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على  األفراد  والية  حيز  توسيع  منظور  من  اإلنسان  رفاه 
الديمقراطي،  الحوار  في  ومشاركتهم  وإمكاناتهم  الحياة 
وتستخدم  المقبلة”24.  لألجيال  أو  الحاضر  في  سواء 
نظام  في  التعليم  على  أكبر  بقدر  تركز  أخرى،  أدبيات 
مثل  أضيق،  وتعريفات  مفاهيم  الرسمي،  التعليم 
نحن  أما  البيئي25.  التثقيف  أو  المناخ  تغّير  بشأن  التعليم 
اإلمكانات،  نهج  من  المشتق  األوسع  التعريف  فنستخدم 
التعليم  الذي يحدث خارج نظام  المعرفة  ونقّيم اكتساب 
في  ينحصر  ال  دور  للتعليم   ،1 الفصل  أكد  وكما  الرسمي. 

عرض  خالل  من  التحّول  هو  منه  الغرض  بل  أداة،  كونه 
قيم إنسانية واسعة وتعزيز التفكير النقدي، لتوعية البشر 

وتفعيل دورهم السياسي.

أين يتعلم األطفال؟

ترعرع  وقد  األطفال،  نمو  أسس  ترسى  حيث  هو  البيت 
فيه االهتمامات بالبيئة، والوعي إزاءها، والقيم المرتبطة 

الشكل 4-1 من التعلم إلى أعراف اجتماعية ترّسخ تلقائيًا 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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بها26.  واعتنوا  الرعاية  ومقدمو  اآلباء  زرعها  إذا   بها 
األحيان  بعض  في  لكنه  قصد،  عن  ذلك  يتحقق  وقد 
متأصل في الثقافة وفي الممارسات المعتمدة طوال آالف 
 السنين على مستوى المجتمع المحلي )الفصول 1 و3 و6(. 
وقد تبّين مؤخرًا أن للممارسات المتعمدة آثارًا هامًة على 
عادة  تتألف  وهي  البيئة،  حماية  إزاء  األطفال  مواقف 
األخالقيات  على  األطفال  تدريب  هي:  ثالثة  عناصر  من 
وتقديم  البيئية؛  والتكّيف  التخفيف  واستراتيجيات 
وأغذية  منتجات  وشراء  للبيئة؛  مناصر  سلوك  نماذج 

أطفال صديقة للبيئة27.
من  جدًا  مبكر  وقت  في  الممارسات  هذه  آثار  وتبدأ 
حياة األطفال وتستمر في مرحلة البلوغ. فاألطفال الذين 
مسافات  )المشي  البرية  الطبيعة  إلى  آباؤهم  يعرفهم 
)زراعة  المستأنسة  الطبيعة  أو  التخييم(  أو  طويلة 
لديهم  يتنامى  المبكرة  الطفولة  مرحلة  خالل  الزهور( 
وعي أكبر بالطبيعة وحاجة أشد إلى صونها، ويحتفظون 
قيمًا  األطفال  يشكل  كما  حياتهم28.  طوال  الوعي  بهذا 
البيت  البيئة في  للبيئة لدى الحديث عن حماية  مناصرة 
ذات  األخرى  اإلعالم  ووسائل  الكتب  لهم  تتاح  وعندما 
الصلة29. وحتى وإن لم يبلغوا سن التصويت بعد، يتزايد 
إن  للبيئة  المناصرة  لآلراء  السياسي  تأييدهم  احتمال 
كان لدى والديهم آراء من هذا القبيل30. واألطفال األكبر 
بالطبيعة  أوثق  بارتباط  الذين يشعرون  والمراهقون  سنًا 
لذلك  أن  إلى االستدامة، ويبدو  أقرب  يتبعون سلوكيات 
أسعد31.  أنهم  أيضًا  يفيدون  ألنهم  إيجابية  نفسية  آثارًا 
وجهة  تشكيل  في  الطفولة  مرحلة  قيم  تسهم  هكذا، 
العالم  لهذا  اإلنسان  فهم  تصوغ  التي  العالم  إزاء  النظر 
وتفسيرات  تصورات  إلى  يؤدي  ما  بشأنه،  وافتراضاته 
الضغوط  لتخفيف  دعمًا  أكثر  تكون  قد  للواقع  وبناءات 

عن الكوكب32.

 “ التعليم من أجل التنمية المستدامة 
 يساعد على تطوير المعارف والمهارات 
 والحلول التقنية الصحيحة. لكن تكافؤ 

فرص الحصول على التعليم الجيد 
ال يزال يشكل تحديًا.

في  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  يقل   وال 
البيت. فهو “يساعد على  التعلم في  أهمية عن  المدارس 
الصحيحة  التقنية  والحلول  والمهارات  المعارف   تطوير 
بتغّير  للتوعية  أداة  أفضل  أنه  بوضوح  تبّين  وقد   ]...[ 
قابلية  ويقلل  للكوارث  التأهب  يحسن  ]...وهو[  المناخ، 
يمكن  ]وكذلك[،  بالمناخ.  المرتبطة  بالكوارث   التأثر 
جيدًا  المصممة  الدراسية  والمناهج  الخضراء  للمدارس 
صلة  ترسخ  أن  المدرسة  خارج  العملي  التعلم   وأنشطة 

بالضرورة  أن يتخذ ذلك  يتعين  بالطبيعة”33. وال  اإلنسان 
شكل مادة محددة تدرس في المدرسة، بل يمكن تعميمه 
المهارات  على  التركيز  مع  كلها،  الدراسية  المناهج  في 

الواسعة بداًل من المعرفة المحددة34.
بجديد.  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  وليس 
أول  انعقد في جورجيا   ،1977 ففي وقت مبكر من عام 
البيئي،  التثقيف  بشأن  العالم  في  دولي  حكومي  مؤتمر 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  نظمته 
 )اليونسكو( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ولكن لم يظهر 
الدراسية  المناهج  من  كبير  عدد  الحق  وقت  في  إال 
عقد  وخالل  البيئية35.  االستدامة  جوانب  تتضمن  التي 
المستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  المتحدة   األمم 
المتعلقة  للمبادرات  إضافي  تمويل  ُحشد   ،)2014-2005(
 بالتعليم من أجل التنمية المستدامة، كما ُعززت المبادرات 
للتعليم  العالمي  العمل  برنامج  خالل  من  نطاقها  وُوسع 
اليونسكو  تقوده  الذي  المستدامة  التنمية  أجل  من 
المستدامة  التنمية  أهداف  وتؤيد   .36)2019-2015( 
 ،7-4 المقصد  في  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم 
على  جميعًا  المتعلمين  حصول  ضمان  إلى  يهدف  الذي 
المستدامة  التنمية  لتعزيز  الالزمة  والمهارات  المعارف 

بحلول عام 2030 37.
االهتمام  فيها  يضعف  خلفيات  من  لألطفال  ويمكن 
التنمية  إدراج  أن يستفيدوا من  البيئة  والمعرفة بحماية 
آثارًا  يحقق  قد  ما  الدراسية،  المناهج  في  المستدامة 
العديد  في  الحال  وكما  المساواة.  مجال  في  إيجابية 
من المجاالت األخرى، يمكن للمدارس أن تضّيق الفوارق 
ال  المنفعة  هذه  أن  غير  الكوكب.  هذا  على  المعرفة  في 
تتأتى إال لألطفال الذين يحصلون على التعليم النظامي. 
وفي عام 2018، كان 17 في المائة من األطفال والشباب 
التعليم االبتدائي والثانوي38.  العالم ال يزالون خارج  في 
وتتفاوت نوعية التعليم النظامي أيضًا39. وخالل جائحة 
كوفيد-19 في عام 2020، تأثر 91 في المائة من األطفال 
للمدارس40.  المؤقت  باإلغالق  العالم  أنحاء  جميع  في 
بالغ  الجيد  التعليم  على  الحصول  فرص  تكافؤ  يزال  وال 
األهمية. والتعليم مهم، ال فقط لحماية البيئة والتخفيف 
تغّير  مع  للتكّيف  أيضًا  بل  المناخ،  تغّير  آثار   من 
عن  الناجمة  الوفيات  عدد  يقلل  أن  يمكنه  كما  المناخ؛ 
بعٌد حاسم  بذلك،  4-1(. وهو،  )اإلطار  الطبيعية  الكوارث 

من أبعاد اإلنصاف.
زيادة  إلى  تسعى  التي  التعليمية  التدخالت  وتنجح 
على  ترتكز  عندما  بشأنه  والمعرفة  بالكوكب  الوعي 
شخصية  معلومات  صلة،  وذات  ملموسة  معلومات 
المحلي، ويمكن لألطفال أن  السياق  وذات مغزى تناسب 
يضعوها موضع الممارسة في حياتهم اليومية41. وأساليب 
المفتوحة،  كالنقاشات  والتفاعلية،  النشطة   التدريس 
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 اإلطار 4-1 كيف ينقذ التعليم األرواح

التعليم بعد أساسي، وليس فقط لحماية البيئة والتخفيف من آثار تغّير المناخ، بل أيضًا للتكّيف مع تغّير المناخ، بل قد يكون أهم 
من الدخل والثروة في خفض قابلية التعرض للمخاطر الطبيعية1. وكلما ارتفع متوسط مستوى التعليم في بلد ما، انخفض عدد 
الوفيات الناجمة عن الكوارث، حتى بعد أن يؤخذ باالعتبار كل من عوامل الدخل والعمر المتوقع عند الوالدة والتعرض للمخاطر 

المتصلة بالمناخ والكثافة السكانية والنظام السياسي والمنطقة، وما إذا كان البلد غير ساحلي.
وأهمية التعليم للمنعة إزاء الكوارث هي بالدرجة نفسها لحاالت الكوارث البطيئة الوقوع أو السريعة االنقضاض2. وتكمن 
المعرفية  العمليات  كفاءة  يرفع  والتجريد  الكتابة  ومهارات  األساسية  القراءة  فتعلم  محتملة.  سببية  آليات  عدة  ذلك  وراء 
والتفكير المنطقي، ما يعزز القدرة المعرفية3. وربما نتيجة لذلك، عادة ما تكون لدى األشخاص األكثر تعليمًا مهارات تخطيط 
شخصية أفضل ويكونون على استعداد لتغيير السلوك إذ كان محفوفًا بالمخاطر4. كما أنهم أكثر استعدادًا لمواجهة األخطار 
ألنهم يميلون، مثاًل، إلى وضع خطة إجالء لألسرة أو تخزين إمدادات للطوارئ5. ويمكنهم الوصول إلى ُنظم اإلنذار المبكر 

والتنبؤات الموسمية بسهولة أكبر، مما يساعد مباشرة على الحيلولة دون الوفيات.
وتعليم اإلناث في مرحلة عمرية معّينة، تكون عادة سنوات تنشئة األطفال، له أهمية خاصة في الحيلولة دون الوفيات 
الناجمة عن الكوارث )الشكل( وكذلك في بناء المنعة على المدى الطويل بسبب دور المرأة النشط في تحسين “]...[ جودة 
المؤسسات والشبكات االجتماعية للمساعدة المتبادلة ]...[”6. وبهذا المعنى، هناك تأثير غير مباشر يعمل من خالل التفاعل 
االجتماعي عندما يستفيد أفراد المجتمع المحلي من مستويات التعليم العالي ألقرانهم، ما قد يسهل الوصول إلى المعلومات 
والمعارف كما إلى المؤسسات التي تساعد على الحد من مخاطر الكوارث7. ولهذا أهمية ألن األشكال المتنّوعة من المعارف 
خالل  من  للمخاطر  التعرض  قابلية  كبيرة  بدرجة  تخفض  قد  مثاًل،  الحدودية،  والمنظمات  االجتماعية  الشبكات  من  المحصلة 

التواصل في االتجاهين، ما يحسن التخفيف من آثار تغّير المناخ وكذلك التكّيف معه8.

تعليم اإلناث قد ينقذ األرواح

مالحظة: يشمل 63 بلدًا وقعت فيها في المتوسط كارثة واحدة أو أكثر سنويًا في الفترة 2010-1980.
.Striessnig, Lutz and Patt 2013 :المصدر

في  الهندي  المحيط  في  تسونامي  كارثة  من  المتضررين  بين  فمن  النفسية.  االجتماعية  المنعة  التعليم  يعزز   كذلك 
2004، كان لدى الذين تلقوا تعليمًا أفضل قدرة أكبر على مواجهة اإلجهاد النفسي على المدى الطويل. ورغم أن  عام 
الكارثة مباشرة، فقد كانت حاسمة  ترتبط بما إذا كانت قد ظهرت عليهم أعراض اإلجهاد بعد وقوع  البشر لم  درجة تعليم 
في كيفية تعاملهم مع الصدمة خالل السنوات التالية )وتلك حقيقة ال يمكن أن تعزى إلى الفرص األفضل للحصول على 

خدمات الصحة العقلية، إذ كانت خدمات اإلرشاد النفسي بالكاد متوفرة(.
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متوسط نسبة النساء الالتي من الفئة العم��ة 20-39 سنة ممن حّصلن تعليمًا ثانويًا على األقل
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في  المشاركة  من  بالتمكين  يشعرون  الطالب  ألن  مهمة، 
صنع القرار، وبالتالي بأنهم يساهمون في رعاية الكوكب42. 
دون  المشاركة  عدم  يحول  قد  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
الشعور بالملكية، فيؤدي إلى إفراغ البرنامج من معناه43. 
المفاهيم  لمعالجة  العلماء  مع  التفاعل  أن  ثبت  كذلك 
يؤدي  والمجتمعية  المدرسية  المشاريع  وتنفيذ  الخاطئة 

دورًا فعااًل أيضًا44. 

 “ هناك حاجة إلى اقتراح حلول عملية 
 وتجربتها وممارستها في المدارس كمختبرات 
 حية لتمكين الطالب وإطالق العنان لواليتهم 

على حياتهم.

محددة  رؤى  مختلفة  بلدان  من  حاالت  دراسة  وتقدم 
الدراسية. ففي  الصفوف  المكاسب والتحديات في  بشأن 
البيولوجي  التنّوع  بشأن  تعليمية  وحدة  وسعت  ألمانيا، 
الموضوع، وعززت ما لديهم من  من معارف الطالب بهذا 
قيم تتصل بتقدير الطبيعة وصونها، وخففت من المواقف 
الطبيعة45. وتبّين دراسة من  استغالل  التي تدعم  والقيم 
والكفاءات  والمهارات  والمواقف  المعارف  أن  سنغافورة 
إلى  الفضلى،  الحاالت  في  تفضي،  أن  وينبغي  تتناقل، 
تحركات مناصرة للبيئة46. ولكن ليست الحال كذلك دومًا، 
أنه مع تقدم  الصين  تبّين بحوث تجريبية أجريت في  إذ 
السن، تزداد المعرفة بالبيئة، ولكن تقل التجارب اإليجابية 
دراسة  وتبّين  االهتمام بصونها47.  فيتناقص  الطبيعة،  في 
أداًء  األفضل  الطالب  أن  الطلبة  لتقييم  الدولي  للبرنامج 
تفاؤاًل  األقل  يكونوا  أن  إلى  يميلون  البيئية  العلوم  في 

بشأن إمكانية تخفيف الضغوط عن الكوكب خالل العقود 
فهم  تحسن  أن  هو  لذلك  المحتمل  والتفسير  المقبلة. 
من  فيقّلص  التحدي،  بتعقيدات  الوعي  يزيد  قد  القضايا 

التفاؤل بإمكانية تجاوزه48.
بسبب  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  انُتقد  وقد 
التحديات  وتشمل  فعاليته49.  تقييم  وسائل  إلى  االفتقار 
مفهوم  بجسامة  والمعلمين  الطالب  شعور  األخرى 
يثبط  ما  وهذا  له،  نهاية  ال  بسّلم  ومقارنته  االستدامة 
التغيير  عن  بعجز  الفرد  يشعر  حيث  العمل  عن  عزائمهم 
البيئي  التعليم  بين  المتصور  التباعد  وكذلك  وحده50؛ 
الهند  في  التعليم  أن  ولوحظ  الشخصية51.  والمسؤولية 
والمكسيك غالبًا ما يقتصر على اختصاص بعينه ويستند 
أكثر منهجية لدراسة  إلى كتب مدرسية، فيهمل مقاربات 
على  بدا  والنمسا،  ألمانيا  وفي  والحلول52.  األسباب 
االستهالك  بين شبكات  الصالت  الطالب نقص في معرفة 
االستهالك  أنماط  في  التغيير  أعاق  ما  اإلنتاج،  وشبكات 
واإلنتاج، رغم المعرفة الدقيقة باالستدامة وأهمية السلوك 
المستدام53. ومن التحديات األخرى، خاصة لبلدان التنمية 
البشرية المنخفضة والمتوسطة، االفتقار إلى الوقت والمال 

وتدريب المعلمين والدعم الحكومي54.
إلى تحّول  التمويل اإلضافي، هناك حاجة  وإلى جانب 
عميق في كيفية نظر القادة في مجال التعليم والمشاركين 
وعملياته.  الكوكب  صعيد  على  التغّير  ُنظم  إلى  فيه 
ووجهات  االفتراضات  من  التحرر  التحّول  هذا  ويتطلب 
يسمح  ما  تجريبية،  عمليات  خالل  من  القائمة  النظر 
عمليات  وضع  من  بداًل  القائمة  التعليم  عمليات  بتطوير 
على  الدراسية  المناهج  من  العديد  ويركز   جديدة55. 

 اإلطار 4-1 كيف ينقذ التعليم األرواح )تابع(

كما كان األفراد الحاصلون على تعليم أفضل أقل احتمااًل للعيش في مخيمات أو مساكن مؤقتة أخرى بعد سنوات قليلة 
من كارثة تسونامي، وكانت لديهم منعة اقتصادية أفضل )فلم ينخفض استهالك أسرهم المعيشية قدر ما انخفض استهالك 
أسر من هم أقل تعليمًا( 9. وتشمل جوانب التعليم األخرى التي تسهم في المنعة االقتصادية مجموعة أوسع من المهارات 
بين األفراد الحاصلين على مستوى تعليمي أفضل، ما يسمح لهم بتقلد وظائف في قطاعات غير الزراعة10، فضاًل عن سهولة 
وصولهم إلى موارد معينة عبر الشبكات االجتماعية، بما في ذلك المساعدة المالية الحكومية أو القروض غير النظامية من 

الشبكات االجتماعية11.

مالحظات
Striessnig, Lutz and Patt 2013 .1. أظهرت هذه الدراسة التجريبية أن عنصر التعليم في دليل التنمية البشرية يفسر معظم التباين في الوفيات الناجمة عن 
الكوارث الطبيعية، حتى بعد التحكم في عدة متغّيرات أخرى، بما في ذلك العناصر األخرى الداخلة في دليل التنمية البشرية )العمر المتوقع عند الوالدة والدخل(، 
والتعرض للمخاطر المتصلة بالمناخ، وما إذا كان البلد غير ساحلي، والكثافة السكانية، والنظام السياسي، والمنطقة. لمشاريع طليعية تستخدم سيناريوهات سكانية 
مختلفة، يمكن االطالع على Lutz, Muttarak and Striessnig 2014. ويؤكد استعراض شمل 11 دراسة للموضوع نفسه أهمية التعليم في التكّيف مع تغّير 
 KC ولدراسة تقارن آثار التعليم والثروة على المنعة إزاء الكوارث في المجتمعات المحلية في نيبال، يمكن االطالع على .)Muttarak and Lutz 2014( المناخ
 .Muttarak and Pothisiri 2013 .5  .Striessnig, Lutz and Patt 2013 .4  .Baker, Salinas and Eslinger 2012 .3  .Muttarak and Lutz 2014  .2  .2013 
Pichler and Striessnig 2013, p. 31 .6. أكدت الدراسة التي أجريت على ثالث دول جزرية في منطقة البحر الكاريبي، هي الجمهورية الدومينيكية وكوبا 
وهايتي النتائج المتعلقة بآثار تعليم المرأة على قابلية التعرض للمخاطر المناخية، وكشفت أن تعليم المرأة يسهم أيضًا في بناء المنعة على المدى الطويل. 
 Frankenberg .9 .Thomas and others 2018 .8 .Lutz, Muttarak and Striessnig 2014 .7 .Striessnig, Lutz and Patt 2013 يمكن االطالع أيضًا على

.Garbero and Muttarak 2013 .11 .Van der Land and Hummel 2013 .10 .and others 2013
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لتغيير  العمل، وذلك ال يكفي  المعرفة، ال على كفاءة  نقل 
السلوك. وهناك حاجة إلى اقتراح حلول عملية وتجربتها 
وممارستها في المدارس كمختبرات حية لتمكين الطالب 
تنفيذ  ويمكن  حياتهم56.  على  لواليتهم  العنان  وإطالق 
الصلة  لتعزيز  االستراتيجية  هذه  باستخدام  اإلصالحات 
المحتوى األكاديمي والمسؤولية الشخصية من أجل  بين 
بقوة  الوعي  وإذكاء  ناحية  من  الكوكب  وحماية  احترام 

العمل الفردي من ناحية أخرى.
المستدامة  التنمية  أهداف  استخدام  هو  هج  النُّ وأحد 
ترجع  استراتيجية  وضع  مع  نهائية،  وجهة  بوصفها 
الخطوة  تكمن  وقد  الوراء.  إلى  خطوات  بعض 
رؤية  على  المعنية  األطراف  جميع  توافق  في   األولى 
المطلوبة  الكفاءات  تحديد  يليها  لالستدامة،  مشتركة 
تعليمية  استراتيجيات  ووضع  لرؤية،  ا لتحقيق 
وللرصد  الدراسية.  المناهج  في  إلدماجها  مناسبة 
القبيل،  هذا  من  استراتيجية  ألي  بالغة  أهمية   والتقييم 
يسمح  بما  المحددة  المبادرات  فعالية  يتتبعا  أن  وينبغي 

بالتكّيف والتحسين57.

أين يتعلم الكبار؟

الرسمي،  التعليم  نظام  في  المستمر  التعلم  جانب  إلى 
الكوكب  على  الضغوط  عن  والكبار  الشباب  يتعلم  قد 
العمل  مكان  تشمل  متعددة،  أخرى  قنوات  خالل  من 
والتفاعل  الدراسية(  والحلقات  التدريبية  )الدورات 
والسياسات  االجتماعي(  التواصل  )وسائل  االجتماعي 
الحكومية  التوعية  )حمالت  الحكومي  واإلعالم  العامة 
تسهم  أن  أيضًا  للشركات  ويمكن  السياسي(.  الخطاب  أو 
شركة  تحاول  فعندما  االستدامة.  عن  الكبار  تعليم  في 
على  والتوعية  المعلومات  تؤثر  البيئي،  سجلها  تحسين 
مكان  في  فقط  ليس  وسلوكهم،  الموظفين   مواقف 
اليومية. وأحد تفسيرات  أيضًا في حياتهم  العمل، ولكن 
العمل  أرباب  به  يضطلع  الذي  القيادي  الدور  هو   ذلك 

العاملين58. تجاه 
قناة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت  كما 
عن  للتعلم  فرصًا  فتوفر  االجتماعي،  للتفاعل  هامة 
أيضًا  تسهم  قد  ولكنها  باالستدامة59،  المتعلقة  المسائل 
التأثير  يقلل  ما  المستخدمين،  آراء  استقطاب  في 
تويتر  لمستخدمي  موسعة  دراسة  وبّينت  التعليمي. 
)إما  المناخ  تغّير  حول  القوية  اآلراء  أصحاب  معظم  أن 
أو  المناخ  تغّير  آثار  من  التخفيف  مجال  في  نشطاء 
ينخرطون  العالمي  واالحترار  المناخ(  لتغّير  منكرين 
ينقسمون  وأنهم  المواضيع،  هذه  حول  محادثات  في 
المماثل  التفكير  ذوي  المستخدمين  من  جماعات  إلى 

استقطاب  لوحظ  كما   .60)2-4 )الشكل  صدى  غرف  وإلى 
منصات  على  الصدى  غرف  وبناء  المستخدمين  آراء 
ويوتيوب،  فيسبوك  مثل  األخرى،  االجتماعي  التواصل 
حول  المماثل  التفكير  ذوو  المستخدمون  يتجمع  حيث 
عليه.  ويعلقون  به  إعجابهم  ويبدون  يتشاركونه  محتوى 
ذلك،  عن  جزئيًا  مسؤولة  المحتوى  تعزيز  وخوارزميات 
فالمزيد  المزيد  يفسره  أن  يمكن  الصدى  غرف  بناء  لكن 
من األفكار حول عوامل معرفية مثل التحيز التأكيدي61. 
يمكن  التعلم،  في  المساهمة  من  وبداًل  النحو،  هذا  وعلى 
لوسائل التواصل االجتماعي أن تزيد أيضًا االستقطاب في 
لمحتوى  إال  المستخدمون  يتعرض  ال  عندما   المجتمعات 

معّين فقط.

 “ أثرت حركة أيام الجمعة من أجل 
البالغين  العديد من   المستقبل على مواقف 

المناخ  تغّير  بشأن  العام  الرأي   وعلى 
 في جميع أنحاء العالم، وكان لها مساهمة 

المنتديات   كبيرة في تغيير روحية 
الدولية الكبيرة.

بين  التفاعل  الكبار  لتعلم  األخرى  الهامة  القنوات  ومن 
األجيال. فعندما ينخرط األطفال والشباب في تعليم من 
أجل التنمية المستدامة في المدرسة، يطلع الوالدان على 
المهارات  من  ويتعلمان  مباشرة  غير  بصورة   المعلومات 
الممكن  التغيير  ويشهدان  حديثًا،  األطفال  اكتسبها  التي 
التعليم  في السلوك. وبهذه الطريقة، يمكن أن ينتشر أثر 
هذه  أن  ورغم  المحلية62.  المجتمعات  صعيد  على 
لبداهة  مناقضة  تبدو  قد  التعلم  في  المعكوسة  الطريقة 
األطفال  أن  على  عقود  منذ  مؤكدة  أدلة  فهناك  الحدس، 
وسلوكهما  والديهم  وعي  على  التأثير  يمكنهم  والشباب 

بشأن قضايا االستدامة63. 
وفي بعض األحيان، يؤثر الشباب على الوعي والسلوك 
على نطاق واسع من خالل إدماج التحرك النشط في ُنظم 
وهياكل السلطة القائمة )الشقاق المطيع(، أو بالطعن في 
السياسات  إلى تغيير  السائدة سعيًا  األعراف االجتماعية 
والنتائج )الشقاق المخل(، أو بإنشاء ُنظم جديدة وبديلة 
وتحشد  القائمة  السلطة  هياكل  تقّوض  حتى  أو  تتحدى 
)الشقاق  أعراف وقيم جديدة  واتباع  المواطنين إلنشاء 
الشابة  الناشطة  حالة  المقنعة  الحاالت  ومن  الخطر(64. 
من  الجمعة  أيام  حركة  أثرت  فبقيادتها،  ثونبرغ.  غريتا 
وعلى  البالغين  من  العديد  مواقف  على  المستقبل  أجل 
العالم،  أنحاء  جميع  في  المناخ  تغّير  بشأن  العام  الرأي 
المنتديات  روحية  تغيير  في  كبيرة  مساهمة  لها  وكان 
والعشرين  الخامس  المؤتمر  مثل  الكبيرة،  الدولية 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  لألطراف 
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المناخي  للعمل  المتحدة  األمم  قمة  ومؤتمر  المناخ   تغّير 
 2019 لعامي  العالمي  االقتصادي  والمنتدى   2019 لعام 
الذي  المدرسي،  ثونبرغ  إضراب  تأثير  وكان  و2020 65. 
لحظة  في  جاء  لعله  كما  إعجاب،  محط  بسيطًا،  يبدو 

مؤاتية كان العالم فيه مستعدًا لمثل هذه الظاهرة.
تأثير  أيضًا  الحكومي  واإلعالم  العامة  وللسياسات 
على  المقبولة  العلمية  المعلومات  وإلتاحة  التعليم.  في 
نطاق واسع للجميع أهمية بالغة لكسب التأييد لسياسات 
األفراد  لحشد  قوية  أداة  تكون  قد  فالروايات  معّينة66. 
للتغيير68.  العنان  كافية إلطالق  ليست  لكنها  وتمكينهم67، 

وقد يدفع الخطاب السياسي في اتجاه آخر عندما يشكك 
بديلة”،  “حقائق  ويقدمون  العلمية  األدلة  في  القادة 
وهذا  الحقيقة69.  بعد  ما  سياسات  سياق  في  وخاصة 
الممكن  االستقطاب  تأثير  جانب  إلى  طياته،  في  يحمل 
لوسائل التواصل االجتماعي، خطر نقل صورة مشوهة لما 

ينشده البشر.

“ قد تمثل وسائل التواصل االجتماعي أداة 
تعلم للشباب والبالغين، لكنها قد تساهم أيضًا 

في استقطاب اآلراء في المجتمعات.

الشكل 4-2 وسائل التواصل االجتماعي قد تساهم في االستقطاب

مالحظة: توزيع المواقف عبر شبكات التفاعل بين مستخدمي تويتر الذين يتواصلون بشأن تغّير المناخ. تبّين الصفوف شبكات التابعين وإعادة التغريد واإلشارة وتبّين األعمدة 
شبكات agw ،#globalwarming ،#climatechange# )االحترار العالمي البشري المنشأ(. وتمثل كل عقدة مستخدمًا، ويشير كل خط إلى تفاعل بين زوج من المستخدمين. 
وتلّون العقد بألوان حسب تصنيف موقف المستخدم. وتستند ترتيبات الشبكة إلى مخطط الشبكة فقط وهي مستقلة عن مواقف المستخدم. وقد صفيت الشبكات لتيسير 
التمثيل المرئي: تعرض شبكات التابعين فقط المستخدمين الذين لديهم أكثر من ]35، 12، 4[ تغريدة، وشبكات إعادة التغريد واإلشارة ال تبّين سوى الخطوط ذات األوزان 

التي تفوق ]2، 1، 0[ إعادة تغريد و]1، 0، 0[ إشارة لـ ]agw ،#globalwarming ،#climatechange#[، على التوالي.
.Williams and others 2015 :المصدر
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والواقع أن األدلة العلمية ُتتناول على مستويات عديدة 
وايز:  هيلغا  قالت  وكما  السياسات.  وصنع  المجتمع   في 
بتغّير  ليعلم  المجتمع  يكن  ولم  معنا.  يتحدث  ال  “المناخ 
لو لم تتردد أصداء أن ظواهر مناخية معّينة بين  المناخ 
فئات من المجتمع ولوال أن هذه الفئات بدأت ُتخبر عنه. 
المستحث  الممكن  المناخ  لتغّير  صدى  أول  حدث  وقد 
كيمياء  في  أدق  وبشكل  العلمي،  النظام  من  أجزاء  في 
المناخ  تغّير  إن تحّول موضوع  ]...[ وما  الجوي.  الغالف 
مرجعية  ُنظم  كموضوع،  التقطته،  سياسية،  قضية  إلى 
أخرى، هي ُنظم السياسة العامة واالقتصاد”70. والتواصل 
من  األهمية  بالغا  جزءان  العلمية  األدلة  مع  والتعامل 
الوقت  في  ولكن  الكوكب.  تغّير  عن  المجتمعي  التعلم 
البعض  يحملها  التي  القيم  أن  نفهم  أن  المهم  من  نفسه، 
)مثل  العلمية  األدلة  على  المترتبة  اآلثار  مع  تتسق  ال  قد 
في  تتدخل  أن  لها  ينبغي  ال  الحكومات  أنه  يرى  شخص 
األسواق، فيعارض وضع ُنظم مناخية( دون أن يعني ذلك 
أن هؤالء يرفضون اإلجماع العلمي )إنكار أن تغّير المناخ 

هو من صنع اإلنسان(71.
المواقف  تربط  أن  ذلك  بعد  الديناميات  لهذه  ويمكن 
التحزبية،  بالهوية  الكوكب  على  الضغوط  تخفيف  بشأن 
تغّير  اآلراء حول مخاطر وجسامة  أنها تشكل  يبدو  التي 
ذلك  ويؤدي  العلمية72.  األدلة  عن  النظر  بصرف  المناخ، 
إلى تآزر بين المعارضين لتنظيم السوق مع أشد األطراف 
تشكيكًا في تغّير المناخ73. ولكن حتى في هذه الحالة، من 

المثير لالهتمام أن التعليم يوهن هذا التآزر74.  
لبث  المحليون، مؤيدين  أو  الوطنيون  القادة،  كان  وإذا 
على  التوعية  حمالت  تساعد  قد  للكوكب،  الرعاية  روح 
وحفظ  القمامة75  من  التخفيف  مثل  عدة،  أوجه  من  ذلك 
تشاركية  ُنهجًا  تستخدم  التي  الحمالت  وخاصة  المياه76، 
مرحلة  ففي  والمعارض77.  والمسابقات  الفعاليات  مثل 
التي تجرى  األنشطة  أن  تبّين   ،1970 منذ عام  أي  مبكرة، 
مواقف  على  تؤثر  مثاًل،  لألرض،  الدولي  اليوم  بمناسبة 
دعمت  مماثل،  نحو  وعلى  الكوكب78.  حماية  إزاء  األفراد 
الوعي  وزادت  النقدي،  التفكير  الفنية  المشاريع  بعض 
بتصرفات األفراد التي تؤثر على الكوكب79. واإلعالم بشأن 
أنواع المشاريع التشاركية ونشر نتائجها، في معارض مثاًل، 
المحلي،  المجتمع  على  اإليجابية  اآلثار  نطاق  يوسع   قد 
بل ومن الممكن أيضًا محاكاتها في فعاليات ومسابقات في 

تجمعات للمسنين80.

أين نحن من قيمنا؟

والمواقف  القيم  من  المجتمعات  أين  حال،  أي  على 
األدلة  الكوكب؟  على  االختالالت  من  بالحد  المتصلة 

لإلعجاب.  مثيرة  البيئة  حماية  تلقاه  الذي  الدعم  على 
الغالبية  أن  تبّين  عالمي  مسح  من  المستقاة  فالبيانات 
العظمى، وبمتوسط يبلغ حوالي 78 في المائة من مجموع 
المجيبين من 59 بلدًا من بلدان التنمية البشرية المنخفضة 
أهمية  على  تتفق  جدًا،  والمرتفعة  والمرتفعة  والمتوسطة 
كبير  فارق  هناك  يكن  ولم   .)3-4 )الشكل  بالبيئة  االعتناء 
 في الدعم في ما بين البلدان أو مجموعات التنمية البشرية 

أو بين الرجال والنساء81.
الكوكب،  لحماية  المرتفع  العام  الدعم  جانب  وإلى 
أوائل  فبحلول  بجديد.  ليس  الدعم  هذا  أن  هو  الالفت 
المائة  تسعينات القرن الماضي، قال ما متوسطه 77 في 
إنهم  البلدان  من  محدودة  عينة  من  األشخاص  من 
مستعدون لتقديم جزء من دخلهم لحماية الكوكب، دون 
أن تكون لذلك عالقة بمستويات التنمية البشرية82. وفي 
األخير  العالمي  المسح  طرحه  الذي  السؤال  كان  حين 
أهمية  على  يوافقون  المشاركون  كان  إذا  ما  فقط  هو 
في  المسح  طرحه  الذي  السؤال  كان  بالبيئة،  االعتناء 
البشر مستعدين إلعطاء جزء  إذا كان  ما  التسعينات هو 
أكثر  التزام  ذلك  وفي  القضية،  لهذه  دعمًا  دخلهم  من 

جدية )الشكل 4-4(.
وتتجلى في هذه المسوح القيم، وأما من حيث العمل 
 ،2020 عام  ففي  مختلفة.  الصورة  فتبدو   الملموس، 
واحدة،  مرة  المستخدمة  البالستيك  مصنوعات  ظلت 
 مثل األكياس والحاويات واألكواب والسكاكين وغيرها، 
تتحرك،  ال  حين  محركاتها  تطفأ  ال  التي  والسيارات 
األعراف  من  جزءًا  المبذرة،  االستهالك  وأنماط 
في  سيما  ال  المجتمعات،  من  العديد  في  االجتماعية 
اإلنتاج  بلغ  وقد  المرتفعة.  البشرية  التنمية  بلدان 
للغاية(  الوزن  خفيفة  مادة  )وهو  البالستيك  من   العالمي 
359 مليون طن في عام 2018، بعد أن كان 1.5 مليون طن 
في عام 1950 83، رغم أنه بات معروفًا على نطاق واسع 
اإليكولوجية،  ظم  بالنُّ جسيمًا  ضررًا  يلحق  البالستيك  أن 
مياه  وحتى  البحرية  والحياة  المحيطات  وخاصة 
الشرب84. ويتسرب أكثر من 8 ماليين طن من البالستيك 
قمامة  شاحنة  إلقاء  يعادل  ما  أي  عام،  كل  البحار  إلى 
حديثة  تقديرات  وتشير  دقيقة85،  كل  البالستيك  من 
البالستيك موجودة  مليون طن من جزيئات   14 أن   إلى 
من  وغيرها  األسماك  وتبتلع  البحار86.  قاع  في  بالفعل 
األنواع البحرية البالستيك وتعلق فيه أيضًا، وربما يبتلع 
البحرية  المأكوالت  أو  األسماك  يستهلكون  الذين  البشر 
الدقيقة  الجزيئات  هذه  تصل  كما  البالستيك87.  جزيئات 
من  فأكثر  المناطق،  من  العديد  في  الشرب  مياه   إلى 
ملّوثة88.  الخمس  القارات  من  العينات  من  المائة  في   80
مباشرة  تداعيات  البالستيك  لتناول جزيئات  يكون  وقد 
السرطان والمشاكل  البشر، ألنها من مسببات  على صحة 
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الشكل 4-3 معظم اآلراء تقر بأهمية حماية الكوكب بغض النظر عن مستوى التنمية البشرية في بلدانهم

إذا كان هذا الشخص مثلك إلى حد كبير، مثلك، مثلك إلى حد ما، ليس مثلك، ليس مثلك على  ]...[ ما  “يرجى اإلشارة  بالبيئة مهم لهذا الشخص”.  نص السؤال: “االعتناء  مالحظة: 
اإلطالق”. يشمل الشكل األشخاص في الفئات الثالث األولى )مثلك إلى حد كبير، مثلك، مثلك إلى حد ما(. وكان متوسط توزيع الردود عبر عينة من 59 بلدًا: 24.7 في المائة مثلي 
إلى حد كبير، 29.8 في المائة مثلي، 23.2 في المائة مثلي إلى حد ما، 13.6 في المائة مثلي بدرجة قليلة، 5.9 في المائة ليس مثلي، 2.8 في المائة ليس مثلي على اإلطالق 

)الشكل الملحق م4-1 في نهاية الفصل(.
.)Inglehart 2014b( 6 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم، الموجة
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الشكل 4-4 فرصة مهدرة: كان البشر، وبغض النظر عن مستوى التنمية البشرية، مستعدين لتقديم جزء من دخلهم من أجل حماية 
الكوكب في تسعينات القرن الماضي

مالحظة: يغطي 16 بلدًا من بلدان التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة والمرتفعة جدًا.
.)Inglehart 2014a( 2 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، مع بيانات من المسح العالمي للقيم، الموجة
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الشكل 4-1 من التعلم إلى أعراف اجتماعية ترّسخ تلقائيًا 
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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المشاكل  من  ذلك  وغير  والسمنة  والربو  اإلنجابية 
في  تغييرًا  شهد  البلدان  بعض  أن  ورغم  الصحية89. 
البالستيكية  )اعتبار األكياس  بعض األعراف االجتماعية 
يقول  وقد  تمامًا؛  حظرها  أو  لها  ثمن  تقاضي  أو  مؤذية 
 لك الجيران أال تترك محرك سيارتك شغااًل وهي متوقفة 
عن  بعيدين  نزال  ال  أننا  إال  شابه(،  وما  الصباح؛  في 

ظمي الالزم. التحّول النُّ
على  يتحركوا  أن  ُيحتمل  الذين  نسبة  أن  والواقع 
عن  يعبرون  الذين  نسبة  من  بكثير  أقل  ملموس  نحو 
المجاالت  كافة  فعبر   .)5-4 )الشكل  للبيئة  مؤيدة  قيم 
الكوكب،  عن  الضغوط  تقليل  فيها  يمكن  التي  المقترحة 
عن  أعربت  التي  المئوية  النسبة  متوسط  يتجاوز  ال 
النادر،  ومن  المائة90،  في   47 ملموس  لتحرك  استعدادها 
البشر.  فيه  ينخرط  الذي  الفعلي  العمل  يقيس  أن  أيضًا، 
احتمال  أن  هو  كليهما  للتباينين  المحتمل  والتفسير 
ذلك  ينطوي  عندما  أقل  قيمهم  بموجب  األفراد  تصرف 
جهد  زيادة  أو  مالية  كلفة  أو  شخصية  تضحية  على 
من  العبء  تحمل  في  الكثيرون  ويتردد  إزعاج91.  أو 
دون  سيما  ال  األجل،  طويلة  جماعية  استحقاقات  أجل 

معرفة ما سيفعل اآلخرون، أي قبل أن تترسخ األعراف 
وهذا  جلية92.  واضحة  وتصبح  الصلة  ذات   االجتماعية 

ما يسمى في أحيان كثيرة: معضلة اجتماعية93.

 “ يتفق حوالي 78 في المائة من األفراد، 
من جميع أنحاء العالم، على أهمية االعتناء بالبيئة.

وتقدم رؤى من علم األعصاب االجتماعي أدلة إضافية 
والسلوك  عنها  المبلغ  القيم  بين  االتساق  لعدم  وتفسيرًا 
التجارب، عرضت  المجتمعي. ففي إحدى  المستوى  على 
للبيئة  الصديقة  المنتجات  يفضلون  مستهلكين  على 
ورغم  تقليدية94.  وأخرى  خضراء  منتجات  عن  إعالنات 
الخضراء،  بالمنتجات  إعجابهم  عن  عبروا  هؤالء   أن 
المنتجات  أن  بّين  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  أن  إال 
الدماغ  أجزاء  نشطت  التي  هي  فقط   التقليدية 
األرجح  على  يؤدي  ما  والمكافأة،  القيمة  عن  المسؤولة 
بين  مشابهة  تباينات  مؤخرًا،  ُوّثقت،  وقد  الشراء.  إلى 
القيم وسلوك الشراء على نطاق واسع95. ومن التفسيرات 
وارتفاع  الخضراء  المنتجات  بين  االرتباط  الممكنة: 

الشكل 4-5 قلة أعربت عن استعدادها لتحرك ملموس تخفيفًا للضغوط على الكوكب 

 مالحظة: ردود 20,590 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 سنة على السؤال “فّكر في ما قد تفعل للحد من مساهمتك في تغّير المناخ، ما مدى ترجيح 
أو عدم ترجيح إجرائك التغييرات التالية خالل العام المقبل؟”

.IPSOS Global Advisor 2020 :المصدر
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آخران.  عامالن  أيضًا  هناك  يكون  قد  ولكن   األسعار. 
الذاتي  اإلبالغ  أن  أي  االجتماعي،  التحيز  هو  األول 
عن  التصورات  بسبب  متحيزًا  يكون  قد  القيم  عن 
تفضيل  أن  البشر  الفتراض  االجتماعي،  االستحباب 
أكبر.  بدرجة  اجتماعيًا  مقبول  الخضراء  المنتجات 
أخضر  لمنتج  واحد  شخص  شراء  أن  تصور  هو  واآلخر 
ويقّيم  ككل96.  للكوكب  بالنسبة  كبيرًا  فرقًا  يحدث  لن 
على  الوالية  سياق  في  األخيرة  الحجة  التالي  القسم 
الحياة  على  الوالية  ولعل  اإلمكانات.  منظور  من  الحياة 
التغيير  وبين  الداعمة  القيم  بين  المفقودة  الحلقة  هي 
السلوكي، الحلقة التي يمكن أن تؤدي، إذا ما ُفّعلت لدى 
مغّيرة  سلوكي،  تحّول  نقطة  إلى  األفراد،  من  كاف  عدد 

األعراف االجتماعية لوقت مديد في المستقبل.

 من القيم إلى أعراف اجتماعية راسخة 
ُتنفذ طوعًا  

هي  الماضي  من  الموروثة  االجتماعية  “الترتيبات 
طبيعة  حقائق  وليست  للتغيير،  قابلة  بشرية  ابتداعات 
إحداث  باإلمكان  يكون  أن  يفترض  ولذا  ثابتة”97، 
الداعمة.  القيم  توفر  مع  االجتماعية  األعراف  في   تغيير 
أواًل،  الحكومات  من  التحرك  يتوقعون  الكثيرين  لكن 
المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  في  الحال  هي  كما 
تسمية  النفس  علماء  عليه  يطلق  ما  وهذا   .)6-4 )الشكل 
أن  يمكن  ال  التغيير  أن  بمعنى  الخارجي،  الضبط  مركز 
الحوكمة،  نوعية  لكن  قوي98.  خارجي  كيان  إال  يحدثه 
صون  من  يتضح  كما  الطبيعة  لصالح  للعمل  مهمة  وهي 
بعض  وفي  آلخر99.  بلد  من  تتفاوت  البيولوجي،  التنّوع 
أولوية  الكوكب  على  لالختالالت  تكون  ال  قد  الحاالت 
كالفقر  إلحاحًا  أكثر  الوطنية بسبب قضايا  الحكومة  لدى 
والجوع100، في حين قد ترفض حكومات أخرى ببساطة 

أهميتها رفضًا تامًا.
بأنهم  البشر  من  العديد  يرى  ذلك،  على  عالوة 
فرقًا”101.  يحدثوا  أن  من  “أصغر  المحلية  ومجتمعاتهم 
جسامة  بين  تضافر  عليهم  يطغى   ]...[“ بأنهم  يشعرون 
الحياة”102.  المشاكل وتصورهم بمحدودية واليتهم على 
العقبات  كإحدى  الرؤية  هذه  حددت  عقود،  ومنذ 
 ،103 للبيئة المناصر  السلوك  تعترض  التي   الرئيسية 
 إذ توهن هذه الرؤية الوالية على الحياة ألنها تدفع األفراد 
لكن  بالعمل.  القيام  في  مهيمن  كيان  على  االعتماد  نحو 
هذه الرؤية ليست صحيحة بالضرورة. فالواقع أن العمل 
ولكن  التحّول،  نحو  بالتغيير  يدفع  أن  يمكن  الفردي 
حماية  نحو  ه  ُوجِّ وإذا  حذوه،  آخرون  حذا  ما  إذا  فقط 
استهالكية  سلوكيات  بتراكم  يتأثر  فالكوكب  الكوكب. 
الوجبات  في  تغييرات  تؤدي  وقد  تحصى104.  ال  فردية 

المنتجات  كثيرًا على  تعتمد  التي  الغربية، مثاًل،  الغذائية 
الحيوانية واألغذية المصنعة إلى خفض انبعاثات غازات 
وحوالي  األقل105.  على  المائة  في   40 بنسبة   الدفيئة 
70 في المائة من بصمة انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة 
أي  المستهلكين،  بخيارات  ترتبط  يونيليفر  شركة  عن 
يستخدمونه  وكيف  يشترونه  الذي  المنتج  نوع  على 
يشكل  النحو،  هذا  وعلى  منه106.  يتخلصون  وكيف 
تغيير  خاللها  من  يمكن  قناة  أيضًا  الخاص  القطاع 
يرون  البشر  أن  والواقع  االجتماعية.  واألعراف  السلوك 
تغيير،  الحكومات، عوامل  إلى جانب  كيانات أخرى،  في 
يمكن  4-6؛  )الشكل  شراكات  عقد  إمكانية  إلى  يشير  ما 
االطالع أيضًا إلى اإلطار 4-2 في هذا الفصل(107. وهناك 
لألعمال  العالمية  المبادرة  مثل  ناجحة،  حاالت  بالفعل 

التجارية والعلوم لرعاية البحار108.

“ نسبة الذين ُيحتمل أن يتحركوا على نحو 
ملموس أقل بكثير، وال تتجاوز 47 في المائة. 
ولعل الوالية على الحياة هي الحلقة المفقودة 

بين القيم الداعمة وبين التغيير السلوكي.

وقد يكون العمل الفردي مؤثرًا بشكل خاص عندما يدفع 
المنظمات والمجتمعات والسياسة  األفراد نحو تغيير في 
المتعددة  العناصر  بين  الخالف  احتضان  وفي  العامة109. 
والحكومات  الشركات  في  المختلفة  المصالح  ذات 
لشخص  ويمكن  تحديًا.  وليس  فرصة  المدني  والمجتمع 
بشأن  الخطأ  في  الوقوع  متجانسة،  مجموعة  أو  واحد، 
أمر ما، وأما العناصر التعددية حقًا، التي تشكل تحالفات 
لمواجهة  مؤاتية  بيئات  فتوفر  وتنسيق،  وتعاون  تفاوض 
الكوكب110.  عن  الضغوط  تخفيف  مثل  معقد   تحٍد 
وقد يستند الحكم األخالقي الذي يصدر عن البشر، والذي 
يصوغ صنع القرار، من بعض أوجهه إلى منطق الشمول: 
الطريقة؟”.  بهذه  الجميع  تصرف  لو  سيحدث   “ماذا 
لذلك، وفي بعض األحيان، يأخذ البشر في االعتبار ضمنًا 
أن سلوكهم يمكن أن يصبح عرفًا اجتماعيًا111. ومع تزايد 
الناجمة  والمخاطر  األنثروبوسين  بشأن  الحقائق  وضوح 
عن هيمنة البشر، تظهر فرصة حقيقية للتعاون وتصحيح 

الوجهة نحو خفض الضغوط عن الكوكب.

تسخير الوالية على الحياة

يدعمون  فإنهم  الحياة،  على  بالوالية  البشر  يتمتع  حين 
بموجبها112.  ويعملون  قيمهم  مع  تتفق  التي   السياسات 
“إن في تفعيل والية واعية للبشر على حياتهم، والية ترتكز 
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والنماذج  والمعتقدات  لالفتراضات  ناقد  تمحيص  على 
الفردية والمشتركة، وسيلة قوية لتغيير األعراف ]...[”113.

 “ في بعض البلدان، يفوق مجموع ما تنفقه سنويًا 
الميزانية  التسويق  شركتان كبيرتان فقط على 

الحكومية السنوية لحماية البيئة.

لكن األفراد ال يتصرفون في فراغ. فالسلوكيات تشكلها 
ومؤسسية.  وتكنولوجية  واقتصادية  اجتماعية  عوامل 
تقّيد  إما  واقتصادية،  اجتماعية  هياكل  من  والبشر جزء 
عوامل  يكونوا  أن  من  تمكنهم  إما  ترعاها،  أو  أعمالهم 
االجتماعية  الهياكل  وتتألف  ذلك.  دون  تحول  أو  تغيير 
المؤسسية  الطبقة  مترابطة:  طبقات  ثالث   من 
)القواعد، األعراف، التقاليد، العادات(، والطبقة التنظيمية 
التقني  الغالف  وطبقة  الشبكات(،  الحوكمة،  )هياكل 
التغييرات  من  وبعض  األساسية(.  والبنية  )التكنولوجيا 
صعوبة.  أكثر  اآلخر  البعض  يكون  قد  بينما  نسبيًا،  سهل 
بتحقيق  تعجل  قد  األسهل  التغييرات  مجموعة  ولكن 
األصعب  التغييرات  تبطئ  قد  كما  األصعب،  التغييرات 

تلك األسهل114. 
البنية  هذه  في  الحياة  على  الوالية  تتبلور  أن  ويمكن 
وأن تتخذ ُبعدين، لكل منهما حّدان متطرفان: البعد األول 
اليومي(  القرار  )صنع  اليومية  الحياة  على  الوالية   هو 

والسياسية  االستراتيجية  الحياة  على  الوالية  مقابل 
على  الوالية  هو  والثاني  األجل(،  الطويل  )التخطيط 
على  الوالية  مقابل  الفردية(  )الخيارات  الفردية  الحياة 
الحياة الجماعية )قدرة البشر على إحداث تغيير شامل؛ 
الجماعية  الحياة  على  الوالية  ولدى   .115)7-4 الشكل 
لكن  االجتماعية،  األعراف  لتغيير  األكبر  اإلمكانية 
الوضع  عن  الدفاع  في  األعتى  القوة  أيضًا  هو  الجماعي 
الفردية  الخيارات  وليست  عليه.  والحفاظ  الراهن 
في  تجرى  ألنها  الجماعية،  الخيارات  عن   مستقلة 
آليات  خالل  من  السلوك  يصوغ  ثقافي  اجتماعي  سياق 
واألعراف  الحياة  وأساليب  األقران  تأثيرات  مثل 
المجتمعات  في  وتترسخ  تنشأ  التي  االجتماعية116 
وشبكات  المعلومات  تبادل  وجماعات  واألحياء  المحلية 
االستقطاب  تزايد  أوقات  وفي  والمهنيين117.  األصدقاء 
السياسي في بلدان عديدة118، تظهر آثار هذا االستقطاب 
على القضايا البيئية119، إذ قد ينشأ نزاع على النفوذ بين 
أطراف االستقطاب التي يدافع بعضها عن الوضع الراهن 
إلى  اآلخر  البعض  ويسعى  القائمة،  األعراف  ويمارس 
أن  أمل  على  سلوكيًا  نموذجًا  يقدم  أن  ويحاول  التغيير 

يتبعه اآلخرون.
بعض  قيم  ضد  شعوريًا  ال  تعمل  حوافز  أيضًا  وتتوفر 
الحياة  على  والية  كل  تخفف  ال  المعنى،  بهذا  البشر. 
حوافز  تقدم  عندما  سيما  ال  الكوكب،  عن  الضغوط 

الشكل 4-6 األفراد يتوقعون التحرك من الحكومات، ولكن هناك مجال للشراكات

مالحظة: ردود 26,374 شخصًا من جميع أنحاء العالم على السؤال الذي طرحه المسح “من تتوقع أن يدفع لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدك؟”
.Frank and Cort 2020 :المصدر
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األحفوري  كالوقود  والمستهلكين،  للشركات  اقتصادية 
المدعوم، ويفيد المنطق البسيط أن هذه الحوافز تفضي 
5(. لكن األمر ليس  )الفصل  إلى اإلفراط في االستخدام 
قد  نفسها  فالشركات  الخاطئة.  لألسعار  التصدي  مجرد 
توجه تصورات ما يمثل حاجات اجتماعية. ومن األمثلة 
لتسويق  الكبيرة  الشركات  تبذلها  التي  الجهود  ذلك  على 
مريحة.  تعتبر  خدمات  أو  ضرورية  أنها  يزعم  منتجات 
عالميتان  شركتان  سنويًا  تنفقه  ما  مجموع  فيفوق 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  التسويق  على  كبيرتان 
حماية  لوكالة  السنوية  الميزانية  دوالر(  مليار   11.16(
البيئة في البلد )8.84 مليار دوالر(120. وفي البرازيل، يبلغ 

 مجموع اإلنفاق على التسويق لشركتين فقط 1.48 مليار 
البيئة  وزارة  ميزانية  أضعاف  ثمانية  حوالي  أي  دوالر، 
التسويق،  على  اإلنفاق  وهذا  دوالر(121.  مليار   0.19(
المصمم لزيادة االستهالك، ينبغي النظر فيه إزاء مستوى 
البيئة.  بحماية  المعنية  العامة  للسلطات  المتاحة  الموارد 
البنزين  بشأن  دار  الذي  النزاع  األخرى:  األمثلة  ومن 
المحتوي على الرصاص، بعد أن تبّين في مطلع ستينات 
وفي  للكوكب.  كبيرة  أضرارًا  يسبب  أنه  الماضي  القرن 
مدى  وعلى  تدريجيًا  منه  التخلص  جرى  البلدان،  معظم 
المقاومة  إلى  كبيرة  بدرجة  ذلك  ويرجع  عدة،  عقود 
النافذة  الشركات  شنتها  التي  والهجمات   الشرسة 

الشكل 4-7 الوالية على الحياة تتبلور في البنية االجتماعية ويمكن أن تتخذ ُبعدين 

.Otto and others 2020c :المصدر
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الوضع  على  الحفاظ  في  مصالحها  عن  تدافع  التي 
بين  الدائر  النزاع  هي  شبيهة  حالة  وهناك  الراهن122. 
بعض  استخدام  أجل  من  تضغط  شركات  وبين  ناشطين 

مبيدات الحشرات123.

إطالق العنان للتغيير من خالل السياسات

التحرك  على  البشر  تساعد  أن  للسياسات  إذًا  يمكن  كيف 
المضادة؟  والحوافز  العقبات  هذه  رغم  لقيمهم  وفقًا 
المعضالت  على  للتغلب  التقليدية  الحلول  تشمل 
تنظم  أو  تقّيد  التي  القانونية  اإلصالحات  االجتماعية 
سلوكًا معّينًا. ومن قصص النجاح الحديثة حظر األكياس 
بعد أساسي من  الحكومة  البالستيكية، حيث كان إلنفاذ 
الكربون  ضرائب  األخرى،  النجاح  قصص  ومن  نجاحه. 
يسجل  لم  عامًا،  ثالثين  فبعد  األوروبية.  البلدان  في 
على  أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  على  سلبي  تأثير  أي 
دوالر   40 تبلغ  التي  الضريبة  أن  كما  العمل،  فرص  نمو 
تغطي  والتي  الكربون  أكسيد  ثاني  من  الواحد   للطن 
30 في المائة من االنبعاثات خفضت االنبعاثات التراكمية 
بنسب 4-6 في المائة124. ويشكل هذا النوع من الضرائب 
إنتاج  أنماط  نحو  االقتصادي  النشاط  لتوجيه  حافزًا 
مستدامة )الفصل 5(، كما قد يؤدي إلى تغيير في سلوك 
الخضراء  لإلعالنات  الزبائن  يستجيب  عندما  المستهلك 

من شركات منافسة.
لدى  مقاومة  إلى  تؤدي  قد  أخرى  تنظيمية  لوائح  لكن 
التنظيمية  اللوائح  تعتمد  ال  السبب  ولهذا  العام125.  الرأي 
السكان،  من  كبيرة  شريحة  تدعمها  عندما  إال  غالبًا 
للقيم  أيضًا  نفسه  السياسي  النظام  يستجيب  وهكذا 
المقّدم  الدعم  يتفاوت  ما  وعادة  االجتماعية.  واألعراف 
التشريع  في  المتضمن  التقييد  لمدى  تبعًا  للسياسات 
له.  االمتثال  يتطلبها  التي  الشخصية  والتضحية  المعني 
المصلحة  المعلومات  تضارب  يضع  نفسه،  الوقت  وفي 
تتحمل  حين  في  الفردي،  الخيار  مع  تعارض  في  العامة 
وهذا  العامة.  المصلحة  حماية  مسؤولية  الحكومات 
األماكن  في  التدخين  على  قيود  فرض  وراء  الدافع  هو 
عرف  األولية  المقاومة  على  تغلب  حيث  المغلقة، 

اجتماعي جديد.

 “ توسيع الخيارات يمّكن البشر من التحرك 
وفقًا لقيمهم.

ينبغي فرض قيود  إذا كان  ما  النقاش  وليس موضوع 
القيود  هذه  فرض  كيفية  هو  ما  بقدر  ال،  أم  قانونية 
في  الدعم  يكون  وعندما  ذلك.  فعل  ينبغي  ومتى 

القيود،  هذه  تنفيذ  كثيرًا  يسهل  النطاق،  واسع  المجتمع 
اإلعالم  وبمستطاع  فعالية.  أكثر  يكون  أن  الُمرجح  ومن 
معّينة،  لسياسات  الدعم  يحشد  أن  الشفاف  الواضح 
الفردية أو االجتماعية، طالما يرى  العقالنية  على أساس 
المشكلة126.  لمعالجة  المعنية مناسبة  السياسة  األفراد أن 
التي تعرف  الثقافة،  الدعم من خالل  أيضًا حشد  ويمكن 
يمكن  والتي  اجتماعيًا،  المنقولة  “المعلومات  أنها  على 
والمعرفة.  والسلوكيات  والقيم  المعتقدات  تشمل  أن 
هذه  تشمل  االستدامة،  علم  منظور  من  أدق،  وبتعريف 
وأنماط  الحياة  وأنماط  التكنولوجيات  المعلومات 
إزاء  النظر  ووجهات  والمؤسسات  واألعراف  االستهالك 
البيئة”127.  على  البشرية  التأثيرات  تشكل  التي  العالم، 
أو  األفراد  يعمد  عندما  موجهًا  الدعم  يكون  أن  ويمكن 
طريق  عن  جديدة  ممارسات  اعتماد  إلى  الجماعات 
البيئية(128.  األبوة  مع  الحال  هي  )كما  التعلم  أو  البحث 
فرض  قبل  حتى  السلوك  يتغّير  الحاالت،  بعض  وفي 
كوفيد-19  جائحة  خالل  حدث  كما  التنظيمية،  اللوائح 

في أماكن كثيرة من العالم )القسم التالي(.

توسيع الخيارات

لقيمهم.  وفقًا  التحرك  من  البشر  يمّكن  الخيارات  توسيع 
الخيارات،  من  يكفي  ما  األفراد  لدى  يكون  ال  فعندما 
باالفتقار  خارجيًا  محدودة  الحياة  على  واليتهم  تظل 
الوحيد  الخيار  مثاًل،  األماكن،  بعض  ففي  الخيارات.  إلى 
بالستيكي  وعاء  هو  سريعة  وجبة  شراء  لدى  المتاح 
بسبب  محظور  بالزبون  الخاص  الوعاء  إحضار  ألن 
بالغ  السياق  هذا  في  واالبتكار  الصحية.  االحتياطات 
للتحلل  قابلة  أوعية  الخاص  القطاع  ر  طوَّ فإذا  األهمية، 
البيولوجي، أو أوجد حلواًل أخرى، ستصبح هذه الحلول، 
المستهلكين.  لدى  خيار  أفضل  ثاني  تقدير،  أدنى  على 
جذابة  بطريقة  الخيارات  هذه  عن  اإلعالم  جرى  وإذا 
قدوة،  يشكلون  ومن  المحلي  المجتمع  قادة  واعتمدها 
فقد يختارها المزيد من األفراد حتى بلوغ نقطة التحّول 

التي تحدث حلقات ارتداد إيجابية.
المائية  والطاقة  الكربون  كان  إذا  مشابه،  نحو  وعلى 
وطاقة الرياح هي الطرق الوحيدة إلنتاج الطاقة في بلد 
ما، ال يملك المستهلكون والقطاع الخاص خيار استخدام 
الخيارات  أن  يعرفون  أنهم  مع  استدامة،  أكثر  مصادر 
أو  مباشرة  إما  اإليكولوجية،  ظم  بالنُّ تضر  قد  المتاحة 
تبرز  الخارجية129. وفي هذا اإلطار،  المؤثرات  من خالل 
األولي،  المال  رأس  مثل  لالبتكار  حوافز  إلى  الحاجة 
الطاقة  مصادر  كلفة  يخّفض  الذي  الدعم  جانب  إلى 
المبتكرة الناتجة130. ولعل االبتكارات التكنولوجية سيف 
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على  الهائلة  البشر  ضغوط  في  ساهمت  فقد  حدين،  ذو 
الكوكب، ولكنها أيضًا تفتح آفاقًا للتحّول )الفصل 3(131.

 “ تمكين األفراد يطلق العنان لتحّول 
 على أرض الواقع من خالل تغيير األعراف 

االجتماعية.

زيادة  في  مباشرة  تسهم  أن  أيضًا  للحكومات  يمكن 
بعض  في  االستثمار  مثل  عدة،  بسبل  األفراد  خيارات 
مسارب  من  أكبر  عدد  بناء  فعند  األساسية132.  البنى 
الدراجات الهوائية، يمكن لألفراد تجربة ركوب الدراجات 
ارتفاع  إلى  إلى فوائدها، ما قد يؤدي  الهوائية والتعرف 
الهوائية وتزايد االستثمار  الطلب على ممرات الدراجات 
أسبابًا  لألفراد  السياسات  تتيح  قد  وبذلك،  إنشائها.  في 
سلوكي  تحّول  نقطة  إلى  يفضي  قد  ما  سلوكهم،  لتغيير 
واسع النطاق دون بذل جهود كبيرة في فرض السياسات 
توازن  إلى  أمستردام  وصلت  وقد   .133 إنفاذها أو 
 .)2-4 )اإلطار  الهوائية  للدراجات  جدًا  كبير   استخدام 
األساسية  البنية  عن  عدا  ذلك،  تحقيق  أسباب  وتشمل 
وتبّين  اجتماعيًا.  تعلمه  يمكن  أخالقي  دافع  الالزمة، 
التدوير  إلعادة  برامج  من  ممثلين  مع  أجريت  مقابالت 
من  المشاركة  تعززت  كيف  النرويج  في  األحياء   في 
عن  المسؤولية  أن  فرغم  االجتماعي.  التفاعل   خالل 
حدد  أن  )بعد  مضض  على  إال  ُتحمل  لم  التدوير  إعادة 
 توجيه الواجب كأهم دافع إلعادة التدوير(، ما أن اعتمدها 
امتثال  تأكد  بعد  خاصة  آخرون،  تبعهم  حتى  قليل  عدد 

أعضاء الجماعة اآلخرين134.
االجتماعية  للهياكل  يمكن  األحيان  بعض  في  ولكن 
حالة  في  كما  األعراف،  في  المرغوب  التغيير  تعوق  أن 
النوعية والميّسرة. فإذا تناقص  الجيدة  العام  النقل  ُنظم 
المدرسة،  أو  العمل  إلى  سياراتهم  يقودون  الذين  عدد 
وسائل  إلى  تحّولوا  الذين  يحفز  قد  ما  االزدحام،  يخف 
استخدام  إلى  العودة  إلى  لالزدحام،  تجنبًا  العام،  النقل 
سياراتهم. لذا، قد تكون اللوائح التنظيمية المكّملة، مثل 
التي يتطلب سلوكها دفع رسوم، وتسعير الطرق،  الطرق 
العام، ضرورية  النقل  البيئية، وسياسات دعم  والضرائب 
السائدة، وتوفير حوافز  القيم  لتعزيز  الحاالت  في بعض 
لغالبية السكان للعمل بموجبها. ولكن، ما ثمة حل سحري 

للحاالت بأسرها يناسب المجتمعات كافة.

وضع أطر للخيارات 

توسيع  مسألة  العامة،  السياسة  خالل  من  التغيير،  ليس 
لهذه  األطر  وضع  كيفية  أيضًا  يتناول  بل  فقط،  خيارات 

والتنشيط.  اإليعاز  ذلك  على  األمثلة  ومن  الخيارات. 
األفراد  توجيه  إلى  تهدف  “تدخالت  هي  واإليعازات 
في  حريتهم  على  الحفاظ  مع  معّين،  اتجاه  نحو 
درجة  “رفع  إلى  فيهدف  التنشيط  وأما  االختيار”135، 
أي  بهم،  خاصة  خيارات  اتخاذ  في  األفراد  كفاءة 
الخيارات  وبعض  الحياة”136.  على  واليتهم  ممارسة 
ناجمة  إشارات  خالل  من  العادات  تغّير  قد  المفترضة 
تمسك  ألمانيا،  ففي  االختيار137.  هيكلية  تغيير   عن 
94 في المائة من 150,000 من الزبائن من القطاع الخاص 
 والشركات بخيار مفترض هو إمدادات الطاقة الخضراء، 
وعلى  الشيء138.  بعض  كلفة  أقل  خيار  توفر  رغم 
ورقية  شرب  شفاطات  المطاعم  توفر  قد  مماثل،   نحو 
شرب  شفاطات  تقدم  وال  إطالقًا(  شيء  ال   )أو 
الشركات  تجعل  وقد  طلبها،  عند  إال  بالستيكية 
تفرض  وقد  المفترض139.  خيارها  الورقية  غير  الفواتير 
بموجب  المفترضة  الخيارات  هذه  الداعمة  الحكومات 
المستدامة  الخيارات  جعل  هو  والمفتاح   القانون. 
صناديق  من  عدد  وضع  غرار  على  للمستهلكين،   أسهل 
القمامة  صناديق  عدد  من  أكبر  التدوير  إعادة 
القرار  التشريعات  بعض  توجه  وقد  الشارع.   في 
بذلك  فتكون  للتنظيم،  الخاضعة  غير  المجاالت   في 
في  التدخين  القوانين  قيدت  أن  فبعد  للتعلم.   أداة 
في  مراعاة  أكثر  عمومًا  المدخنون  كان  معّينة،  مناطق 
أدى  وقد  المقيدة.  غير  المناطق  في  حتى   سلوكهم، 
والسلوك  المواقف  في  أولي  تغيير  إلى  الجديد  التقييد 
على نطاق كاٍف للتسبب في تحّول السلوك وتسلسله140. 
نحو  التنظيمية  اللوائح  توجه  قد  الطريقة،   وبهذه 

ما يعتبر سلوكًا مقبواًل اجتماعيًا141.
أطر  ووضع  الخيارات  توسيع  لدى  الحالتين،  في 
التأثير،  الشديد  السلوك  على  التركيز  من  بد  ال   لها، 
التأثير   مثل تغييرات نمط الحياة، والسلوكيات الشديدة 
المثال،  سبيل  على   .142 الوقت بمرور  تراكمها   مع 
االستعاضة  مثل  النقل،  طرق  في  التغييرات  تحدث  قد 
الكربون،  منخفضة  ببدائل  القصيرة  الرحالت   عن 
من  بداًل  الهوائية  الدراجات  ركوب  أو  المشي   أو 
من  والحد  قصيرة،  لمسافات  السيارة   استخدام 
بكمية  الوصول  في  كبيرًا  فرقًا  السيارات،  سرعة 
 االنبعاثات الصافية إلى الصفر بحلول عام 2050 143. لكن 
األفراد  من  كاف  عدد  تحفيز  إلى  تحتاج   السياسات 
التحّول  نقاط  من  مجموعات  تنشأ  أن  إلى   العتمادها 
حلقات  وتنطلق  ككل،  المجتمع  مستوى  على  السلوكي 
تعتمد  التي  القلة  فستميل  وإال  إيجابية،  ارتداد 
تعود  وقد  مالئم  غير  بأنه  الشعور  إلى  الجديد   السلوك 
على  )الحفاظ  السابقة  السلوكية  األنماط   إلى 

الوضع الراهن(144.
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والتركيز على تمكين األفراد قد يبدو، غالبًا، متعارضًا مع 
الحكومات. وبما أن سياق  التركيز على سياسات توجهها 
بشرية  لمجتمعات  والتفاعلية  المعقدة  البنية  هو  التغيير 

تتفاوت فيها مستويات الدعم الحكومي، ُيرجح أن تكون 
األحوال،  جميع  وعلى  معًا145.  النهجين  إلى  حاجة  هناك 

يمكن تعلم الكثير من المستوى المحلي )اإلطار 3-4(.

 اإلطار 4-2 تحّول على أرض الواقع، يطلقه تمكين األفراد

أوريغون،  بورتالند،  أنه في  القليل فقط يعرفون  أوروبا، لكن  الهوائية في  للدراجات  الكثيرون عن أمستردام عاصمة  سمع 
في الواليات المتحدة األمريكية حالة مماثلة. وتتشابه قصتا المدينتين اللتين أصبحتا مالذًا لمستخدمي الدراجات الهوائية، 
سوى أن أمستردام سبقت بورتالند بنحو 30 عامًا. وفي الحالتين، كان للناشطين دور حاسم في بدء التغيير من القاعدة إلى 
الرأس، وفي المدينتين، تكفلت األعراف االجتماعية الناشئة أن يعزز المزيد فالمزيد من األفراد، بمن فيهم الوافدون الجدد، 

توازن الوضع الجديد.
الناجمة عن  عندما ازدهر االقتصاد الهولندي في فترة ما بعد الحرب، أغرقت السيارات المدن الهولندية، لكن اإلصابات 
400 طفل في حوادث مرور، ما أدى إلى نشأة  1971، قتل أكثر من  حوادث المرور تزايدت أيضًا بدرجة كبيرة. ففي عام 
حركة Stop de Kindermoord )أوقفوا قتل األطفال(، التي أدت في نهاية المطاف إلى تشكيل أول نقابة لمستخدمي 
النشط في  )الحق    Active Right of Way الناشطة مثل  الجماعات  بورتالند، كانت  البالد1. وفي  الهوائية في  الدراجات 
 ،PedalPalPaloozaمجموعة التخطيط السريع( و( Swift Planning Groupو )أصدقاء بربور( Friends of Barburو )الطريق
وهو مهرجان للدراجات الهوائية بدأ في عام 2002 إذكاء عادة استخدام الدراجات الهوائية على نطاق واسع في المجتمع2. 
ولكن كما الحال في أمستردام، كان أساسيًا أيضًا الدعم من الحكومات المحلية، على األقل في ما يتعلق بالبنية األساسية 
وقوانين المرور. ويتحدث علماء االجتماع هنا عن نقاط تدخل حرجة، عندما يمكن لدفعة صغيرة أن تحدث تأثيرًا كبيرًا طويل 
األمد في المجتمع3. وأحد التحديات هو إيجاد الظروف التي تمّكن الحركات االجتماعية من تغيير التشريعات أو األعراف 

االجتماعية، حتى دون دعم الحكومات4.
في بورتالند وأمستردام، أصبح استخدام الدراجة الهوائية عرفًا اجتماعيًا، أمرًا يتوقعه المجتمع ويستحسنه، جزءًا من هوية 
البشر5. ويستخدم الدراجات الهوائية في بورتالند حوالي 6.3 في المائة من الركاب بالمقارنة مع 0.5 في المائة على الصعيد 
الوطني في الواليات المتحدة األمريكية6. وتستخدم الدراجة الهوائية في 38 في المائة من مجموع الرحالت في أمستردام 
يتبع طوعًا، إذ يجتذب المزيد من محبي  التعزيز، أي  2 في المائة في المملكة المتحدة7. وهذا العرف ذاتي  بالمقارنة مع 
استخدام الدراجات الهوائية، بينما يتبنى القادمون الجدد السلوك نفسه بغية التأقلم مع بيئتهم الجديدة8. وهناك آلية تعزيز 
أخرى هي تجربة األطفال المبكرة الستخدام الدراجات الهوائية، وهو مؤشر قوي على استخدامها في مرحلة البلوغ9. ومن 

خالل األطفال، ُيستدام استخدام الدراجات الهوائية عرفًا اجتماعيًا.
وهناك أيضًا أمثلة من البلدان النامية عمل فيها المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص معًا، ما أدى إلى تغيير 
ورواندا   )2002( والهند  وبنغالديش   )1999( بوتان  مثل  الجنوب،  من  كثيرة  بلدان  نفذت  فقد  االجتماعية.  األعراف  في 
األعلى  البشرية  التنمية  بلدان  مع  مقارنًة  طويلة  فترة  قبل  البالستيكية  األكياس  على  حظرًا   ،)2003( وإريتريا   )2004(
)2016(10. وفي معظم  )2013( وفرنسا  إيطاليا  ثم  أستراليا(  )2009، في والية جنوب  )2008( وأستراليا  منها، كالصين 
الحاالت، لم يكن هذا قرارًا من الرأس إلى القاعدة يبدأ من الحكومات، بل نتيجة لضغوط عامة وطنية. فنظرًا ألن معظم 
هذه البلدان يفتقر إلى بنى أساسية مناسبة لجمع النفايات وإعادة تدويرها، كان التلّوث بالبالستيك أوضح بكثير مع تأثير 
مباشر على السكان. فكانت المجاري المسدودة بالنفايات البالستيكية نقاطًا لتكاثر البعوض، فارتفع خطر اإلصابة بالمالريا، 
ونفقت الماشية واألغنام نتيجة ابتالع البالستيك، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة بين المزارعين11. وليس لدى البلدان 
األفريقية على وجه الخصوص مجموعة ضغط قوية لإلبقاء على البالستيك، فكان تأثير الحفاظ على الوضع الراهن ضعيفًا. 
إلى  يؤدي  ما  نادرة،  للتطبيق  القابلة  البالستيكية  األكياس  بدائل  تزال  فال  تحديات.  دون  الحظر  فرض  يأت  لم  ذلك،  ومع 
بدائل دون المستوى األمثل مثل األكياس المصنوعة من ألياف اصطناعية أخرى وإلى مقاومة بعض الشركات وفي بعض 
األمم  برنامج  يعمل  حيث  كينيا،  في  كما  هامًا،  دورًا  تؤدي  أن  للشراكات  ويمكن  البالستيك12.  تهريب  إلى  حتى  األحيان 
شامل  حل  إلى  التوصل  على  معًا  البيئة  إلدارة  الوطنية  والوكالة   Sfaricom الكينية  االتصاالت  وشركة  للبيئة  المتحدة 

الصلبة13. البالستيكية  للنفايات 

مالحظات
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 Knoblauch, Mederake  .11  .Knoblauch, Mederake and Stein 2018  .10  .Pelzer 2010  .9  .Nello-Deakin and Nikolaeva 2020  .8  .Zee 2015
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األزمات كقوى دافعة إلى التحّول

يدعم  قد  ظروف  على  صارخ  مثال  كوفيد-19  جائحة 
فيها المجتمع فرض قيود صارمة، ما يؤدي إلى تغييرات 
زمنية  فترة  غضون  في  االجتماعية  األعراف  في 
السفر  كان  إغالق،  عمليات  عدة  فخالل  جدًا146.  قصيرة 
السلع  استهالك  وشهد  البلدان،  معظم  في  مقيدًا  جوًا 
الحياة  وتقّلصت  كبيرًا،  انخفاضًا  المادية  والخدمات 
كالغذاء  فقط  األساسية  االحتياجات  تلبية  إلى  مؤقتًا 
زيارة  مثل  عنها،  غنى  ال  التي  الخدمات  وأما  والمأوى. 
عنها،  بديلة  حلول  اجترحت  فقد  والتعليم،  األطباء 
الحلول  هذه  تتح  لم  وإن  بعد،  عن  االجتماع  عقد  مثل 
التكنولوجيا  على  الحصول  إمكانية  لديهم  للذين  إال 
عدم  أوجه  تفاقم  إلى  محالة  ال  يؤدي،  ما  الالزمة، 
قليلة،  أسابيع  غضون  وفي  المخرجات.  في  المساواة 

السلوك  في  مسبوق  غير  تغيير  إلى  أيضًا  الجائحة  أدت 
هي  كما  االجتماعية،  األعراف  وفي  اجتماعيًا  المقبول 
المصافحات  مثل  الشائعة،  التحيات  تغّير  مع  الحال 
األماكن  في  الوجه  أقنعة  واستخدام  والقبالت،  والعناق 
الخبراء  من  وتوصيات  معلومات  إلى  باالستناد  العامة، 
االمتثال  في  االختالفات  بعض  وتالحظ  والحكومات. 
ذلك،  مع  الحكومة.  وشكل  الثقافة  حسب  البلدان  عبر 
أعرافًا  البشر  غالبية  اعتمدت  للغاية،  وجيزة  فترة  وفي 
كبيرة  شخصية  تضحيات  مع  ترافقت  جديدة  اجتماعية 

من أجل إبطاء انتشار الفيروس147.
بدرجة  كوفيد-19  لجائحة  االستجابات  انتشرت  فلَم 
الكوكب؟  على  البشر  لضغوط  االستجابات  من   أكبر 
االستقرار  وتعزيز  معٍد  مرض  على  السيطرة  من  كل  في 
التحديات  تتشابه  كما  عالمية148،  عامة  منفعة  المناخي 
المجاني149.  االنتفاع  مثل  الجماعي  العمل  يواجهها  التي 

 اإلطار 4-3 ما علينا فعله، التعلم من السكان المحليين

وغالبًا  غيرها1.  من  أكثر  تلّوث  التي  تلك  على  مركزًا  ككل،  البلدان  الكوكب  على  االختالالت  خفض  ُنهج  من  العديد   يأخذ 
االستهالك  في  البعض  إفراط  في  البحث  ُيجتنب  ما  كثيرًا  إذ  والحوكمة،  البيئية  والعدالة  الفقر  هج  النُّ هذه  عن  يغيب  ما 
بقيادة  هندي  مشروع  مثاًل،  ناجحة؛  كانت  نساء،  بعضها  قادت  عديدة،  محلية  مبادرات  لكن  منه.  اآلخر  البعض  وحرمان 
العامة2. وتنتقل مبادرات  القرارات  القيادة في صنع  المزارعات والصيادات والرعاة اإلناث من تولي  كودومباشري يمّكن 

أخرى من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني وأخيرًا إلى المستوى اإلقليمي.
الكاريبي، هي االتفاق  البحر  الالتينية ومنطقة  بيئية ألمريكا  الموافقة على أول معاهدة   2018 آذار/مارس  وقد شهد 
اإلقليمي بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية، المعروف باسم 
اتفاق إسكازو3. وقد وصف األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه المعاهدة بأنها “أداة قيمة للبحث عن حلول 
ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة  أنشأت  المشاركة،  من  وللتمكين  الطبيعة”4.  من  مستنبطة  اإلنسان  محورها 
البحر الكاريبي آلية عامة إقليمية، واضطلعت بتنسيقها، ما سمح لممثلي المجتمع المدني بالمشاركة في االجتماعات إلى 
جانب مندوبي البلدان، ولكن دون أن يتمكنوا من التصويت في عملية صنع القرار. مع ذلك، كان ألكثر من 30 من منظمات 
ببعضها  ُأخذ  الطاولة مقترحات  تأثير كبير على االتفاق، فقد وضعت على   ،LACP10 باسم شبكة ُتعرف  المدني،  المجتمع 

مباشرة، وصاغ البعض اآلخر مواقف مندوبي الحكومات5.
أواًل،  الكوكب6.  على  االختالالت  لمعالجة  استراتيجية  ُنهجًا  المحلية  بالمعارف  المستنيرة  النظر  وجهات  تقترح   كذلك 
ال بد من تحويل طريقة تفكيرنا بعيدًا عن االعتقاد بأن المصلحة الذاتية تؤدي في نهاية المطاف، وفي جميع الحاالت، إلى 
يأخذ  للتنمية ال  العام، ونحو نهج متكامل  الرفاه  إلى مزيد من  ارتفاع االستهالك يؤدي  أن  العام، وبعيدًا عن تصور  الصالح 
ثانيًا، يمكن للتغيير الهيكلي  في االعتبار االقتصاد فحسب، بل العلوم االجتماعية جميعها، بما في ذلك العلوم اإلنسانية. 
في ملكية األصول اإلنتاجية أن يكون داعمًا لتخفيف الضغوط عن الكوكب. وتبّين حاالت في نيبال والهند أنه يمكن جعل 
ُتنقل السيطرة على وسائل اإلنتاج إلى المجتمعات المحلية، ما قد يؤدي إلى  عملية صنع القرار البيئي ديمقراطية عندما 
مخرجات أكثر استدامة. والمشاركة هي مفتاح تعزيز الشفافية والمساءلة، بين السياسيين بالطبع، ولكن أيضًا بين العلماء 
يتعلق  األهمية7، وال  فائق  التعليم  ثالثًا،  البيئية.  االجتماعية  التحديات  دراسة  إلى  يحتاجون في عملهم  الذين  والمهندسين 
بتعليم مهارات معّينة، من أهمها خفض استهالك الموارد، بقدر ما أن يكون الغرض منه تحويليًا: أي أنه يتعلق بتفكيك ُنهج 
النمو والتنمية غير المستدامة وبناء رؤى جديدة للعالم تخفف من الضغوط عن الكوكب وفي الوقت نفسه تدفع بالتنمية 

البشرية قدمًا.

مالحظات
CIVICUS 2020 .3 .Nagendra 2018 .2 .UNDP 2019c .1. يتبع االتفاق المبدأ 10 من إعالن ريو لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية، الذي يسعى إلى ضمان 
 .CIVICUS 2020 .5 .United Nations 2020c, p. 19 .4 .)ECLAC 2020( الحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية 
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لخطر  المباشرة  الطبيعة  هو  الحاسم  الفارق  أن  إال 
البشر تموت  فأعداد غفيرة من  كوفيد-19 على كل فرد، 
وانتشار  ثانية150.  كل  المصابين  عدد  ويزداد  دقيقة  كل 
كل  باب  إلى  حقًا  الفيروس  يحمل  هائل   الجائحة 
وضغوط  المناخ،  تغّير  عن  الناجم  الخطر  أما   فرد. 
تدرجًا  فأكثر  عام،  بشكل  الكوكب  على   البشر 
بالتغّير.  آخذ  هذا  أن  مع  التجريد،  إلى  بكثير   وأقرب 
المرتبطة  المخاطر  نفسها  الجائحة  في  تظهر   وقد 
مجتمعات  عانت  وقد  الكوكب.  على   بالضغوط 
آثار  شكل  اتخذت  تداعيات  من  بالفعل  عدة   محلية 
جوية  ظواهر  أو  الهواء  تلّوث  بسبب  ضارة   صحية 
المأساة  لكن  والجفاف.  والفيضانات  كاألعاصير   شديدة 
الصوت  الضعيفة  هي  هذه  المحلية  المجتمعات   أن 
الدعوات  عن  يعوقها  ما  المجتمع،  في  النفوذ   والقليلة 
4-4(151. وتحدد أوجه عدم  التحرك )اإلطار   األعماق إلى 
يفتقر  ومن  الحياة  على  الوالية  يملك  من  المساواة 
االختالالت  هي  وهذه   .152 بالعكس والعكس   إليها 
والتي  و2   1 الفصالن  إليها  أشار  التي  االجتماعية 
الضغوط  معالجة  عن(  التقاعس  )أو  على  العمل   تصوغ 

الكوكب. على 
المخاطر  فيها  بما  المخاطر،  أن  التاريخ  بّين  وقد 
المتصورة، “تشكل محورًا إلعادة توجيه الجهات الفاعلة 
البيئة  ومع  بينها  ما  في  تفاعلها  وكيفية  االجتماعية 
الناجمة  المتصورة  المخاطر  أن  والواقع  الطبيعية”153. 
المقدم  الدعم  بزيادة  إحصائيًا  مرتبطة  المناخ  تغّير  عن 
للبيئة154.  المناصر  السلوك  وتحسين  التخفيف  لسياسات 
االجتماعي  السياق  على  المخاطر  تصور   ويتوقف 
المحلية155.  والمجتمعات  األفراد  فيه  يندمج   الذي 
غريتا  أطلقتها  التي  الصحوة  لدعوات  كان  وربما 
المناخ،  تغّير   ثونبرغ، والتي رسمت صورة مروعة لخطر 
يتضح  كما  الكثيرين،  وسلوك  تفكير  على  تأثير 
أيام  حركة  تظاهرات  في  الملحوظة  المشاركة   من 
ذلك،  ومع  العالم.  في  المستقبل  أجل  من   الجمعة 
األعراف  في  الكبير  التغّير  مع  سبق  ما  لمقارنة  مجال  ال 
 .19 كوفيد- جائحة  خالل  لوحظ  الذي   االجتماعية 
وسائل  وبالتالي  الدراسات،  من  المزيد  أن  بما  ولكن 
نضعها  التي  بالضغوط  الجائحة  تربط  أيضًا،  اإلعالم 
البيولوجي156،  التنّوع  بفقدان  وخاصة  كوكبنا،   على 
ومتسارع،  متزايد  نحو  وعلى  القيم،  تتحّول  أن  يمكن 
الصلة  بفعل  اجتماعية،  أعراف  إلى  وبالتالي  أفعال  إلى 

بين األزمتين )الفصل 1(.

 “ تحدد أوجه عدم المساواة من يملك 
 الوالية على الحياة ومن يفتقر إليها. 

مع ذلك، قد تصبح األزمات فرصًا للتحّول.

تدفع  أن  كوفيد-19  لجائحة  يمكن  الطريقة   وبهذه 
وبالنسبة  بكوكبهم.  عالقتهم  في  النظر  إعادة  إلى  البشر 
ميّسرة  ظروف  لتهيئة  األوان  آن  السياسات،  لصانعي 
هيكلة  إلعادة  الخضوع  على  “فالقدرة  للتغيير. 
االجتماعية  ظم  النُّ تمّيز  فريدة  سمة   ]...[ جذرية 
هيكلة  وإعادة  الميكانيكية.  أو  العضوية  ظم  النُّ عن 
حياتهم،  على  البشر  والية  نتاج  هي  االجتماعية   البنية 
الذي  البشرية  واألفعال  الهياكل  بين  التفاعل  في  تتجذر 
 ]...[ النظام  حالة  أو  بنية  أو  شكل  في  تغييرًا  يحدث 
وكثيرًا ما يكون تحّول المؤسسات مدفوعًا باألزمات”157. 
وينظر  كوفيد-19،  جائحة  مثال  التالي  القسم  ويتناول 
االجتماعية  األعراف  تغّيرت  َمن  وبفعل  ومتى  كيف  في 

خالل األزمة.

من المخاطر الوجودية إلى التحّول

إذًا، كيف يمكننا تشجيع التغيير في األعراف االجتماعية 
في سياق من القيم الراسخة، وضعف الوالية على الحياة 
وسهولة االنتفاع المجاني؟ وَمن أفضل من يستطيع ذلك؟ 
يذهب منظور للعمل الجماعي إلى أن كيانًا خارجيًا عليه 
لألعراف.  االمتثال  يفرض  وأن  الدور،  بهذا  يضطلع  أن 
فعااًل  يكون  قد  الذاتي  التنظيم  أن  تبّين  بديلة  ُنهجًا  لكن 
أنظمة  ضمن  فالتنظيم  التحديد،  وجه  وعلى  أيضًا158. 
متعددة  قرار  صنع  “مراكز  أي  للحوكمة،  المراكز  متعددة 
يخفف  أن  يمكن  البعض”،  بعضها  عن  رسميًا  ومستقلة 
مشاكل العمل الجماعي التي يواجهها العديد من اإلدارات 
كاألسرة  وحدة،  كل  تضع  التنظيم،  هذا  وفي  الكبيرة159. 
أو الشركة أو الحكومة المحلية، أعرافًا وقواعد بقدر كبير 
من االستقاللية. وقد وّثقت الفصول 1 و3 و6 مجتمعات 
األصليين،  السكان  سيما  وال  العالم،  أنحاء  في  عديدة 
معًا.  البيولوجي  والتنّوع  الثقافي  التنّوع  على  حافظت 
بين  تجمع  أنها  في  فعاليتها  تفسير  من  جزء  ويكمن 
بالتجربة  والتعلم  األقران  من  والتعلم  المحلية  المعارف 
فهي  المحلي،  الصعيد  على  تعمل  أنها  وبما  والخطأ160. 
ألن  االجتماعي  النجاح  عوامل  بعض  من  أيضًا  تستفيد 
الكيانات األصغر يسهل فيها إرساء الثقة والمعاملة بالمثل، 
ما يعزز الوالية على الحياة والعمل الجماعي دون الحاجة، 
 في كثير من األحيان، إلى عمليات فرض وجزاء خارجية 

)اإلطار 5-4(.
بقيمة  وعيًا  ضمنًا  يعني  معيشتهم  بمكان  البشر  وتعّلق 
المجتمعي،  باالنتماء  وشعورًا  المحلية،  والهوية   األرض 
جانب  إلى  هذا،  ويشكل  للكوكب.  الرعاية  روح  يعزز  ما 
االحترام  عن  فضاًل  القرار،  صنع  في  تشاركي  نهج  اتباع 
ولهويتهم  المنظمة،  والجماعات  لألفراد   المؤسسي 
على  الجماعي  للعمل  مؤاتية  بيئة  المحلية،  وثقافتهم 
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كما أشار الفصل 2، بعض الفئات تعاني بقدر غير متناسب من ضغوط البشر المستمرة على الكوكب، ما يفاقم أوجه عدم المساواة القائمة 
المناخ،  لتغّير  المحرومة  الفئات  رئيسية: مفاقمة تعرض  المساواة األفقي1. ويحدث ذلك عبر ثالث قنوات  أيضًا بعدم  المعروفة  الفئات  بين 
وارتفاع انكشافها على األضرار المحتملة الناجمة عن ضغوط البشر على الكوكب، وانخفاض قدرتها على التكّيف مع الظواهر المناخية الضارة 

والتعافي منها2.
بسبب  الساحلية،  والحرجية  والرعوية  الزراعية  كالمجتمعات  الطبيعية،  الموارد  على  تعتمد  التي  السكانية  الفئات  هي  تضررًا  واألشد 
الحال  بالفعل، كما  السكانية محرومة  الفئات  الكثير من األحيان، تكون هذه  الغذاء والمياه والبنى األساسية3. وفي  الضارة على   اآلثار 
عدم  أوجه  ذلك  ويفاقم  األساسية.  والبنية  الصحية  والخدمات  ثقافيًا  المالئم  التعليم  حيث  من  سيما  ال  األصليين،  السكان  بعض  مع 
المناطق  فاسو وفي  بوركينا  الريفية في  المجتمعات  مثاًل، محدودة في  العيش،  فخيارات كسب  األبعاد.  المتعددة  األفقي   المساواة 
الالزمة  الموارد  توفير  وفي  الغذائي  أمنهم  في  الطقس  على  المعتمدة  الزراعة  على  األشخاص  من  الكثير  ويعّول  نيبال،  في  الجبلية 
انخفاض  بسبب  المحلية  المجتمعات  هذه  في  ضعيفة  التكّيف  على  القدرة  تكون  ما  وعادة  األخرى.  المعيشة  نفقات  لتغطية 
منطقة  في  الحال  هي  كما  بالصحة،  الضارة  المناخ  تغّير  آلثار  تعرضًا  أكثر  األرياف  سكان  أن  كما  المعلومات4.  وشح  التعليم   مستويات 

كوش-هيمااليا5. هندو 
لكن المجتمعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ليست الوحيدة التي تعاني بقدر غير متناسب. فعواقب الضغوط البشرية على الكوكب 
تؤثر على بعض الفئات االجتماعية أكثر من غيرها من حيث الموارد وسبل العيش. وتنشأ هذه االختالفات عن التسلسل الهرمي االجتماعي 
القائم على التمييز العنصري والطبقي وبين الجنسين، فضاًل عن الفقر واختالل موازين النفوذ6. فقد ال تتمكن النساء في بعض المجتمعات 
المحلية من الهروب من الفيضانات أو الكوارث األخرى بسبب القيود المفروضة على التنقل دون مرافق ذكر، أو قد ال ُيسمح لهن بالبحث 
عن مأوى إذا كان ذلك يعني أن عليهن العيش مع رجال غرباء7. وكما أشار الفصل 1، يضر تلّوث الهواء في الواليات المتحدة األمريكية بقدر 
غير متناسب بالسود واألمريكيين األفارقة ومن أصل إسباني والتيني أكثر مما يضر بالبيض من أصل غير التينيي، وذلك بالدرجة األولى بفعل 

الموقع الجغرافي لكل فئة8.
وكثيرًا ما تقّوض والية األقليات على حياتها بسبب تصور سائد ومتحيز بأن منظمات المجتمع المدني البيئية تتألف في معظمها من البيض 

األثرياء، ما يوهن اهتمام األقليات بهذه القضايا ويهمش مشاركتها المدنية9.
ويمكن أن تتعزز أوجه عدم المساواة ألن الخبرة الشخصية تصوغ السلوك. فمن عانى بالفعل تداعيات تغّير المناخ، أثناء فيضان مثاًل، على 
التدهور  من عبء  األكبر  القدر  يتحملون  من  فإن  ولذا،  للبيئة.  مناصرًا  ويعتمد سلوكًا  العواقب  عن هذه  العلمية  األبحاث  يصدق  أن  األرجح 
البيئي ُيرجح أن يلّوثوا بقدر أقل10. وتزيد اختالالت موازين النفوذ من أوجه عدم المساواة واإلجحاف القائمة، ألن تدابير الحماية قد تستهدف 
مجتمعات محلية معّينة. فالمجتمعات األكثر نفوذًا تميل إلى أن تكون أقدر على حشد الموارد إلنشاء جدران بحرية أو سدود أو قنوات فيضانات 

تحمي سبل عيشها، ما يحرف الخطر ليحيق بالمجتمعات األضعف11.
باستمرار قواعد  تدفع  التي  النفوذ  االعتراف واإلجراءات مهمة في تحدي عالقات  التوزيع، فالعدالة في  اإلنصاف في  إلى  وباإلضافة 
اللعبة لصالح النخبة )الفصل 2(12. وعندما يشارك األفراد من الفئات المتأثرة جميعها بفعالية في عمليات صنع القرار، ُيرجح أن تلقى السياسات 
الناتجة عن هذه العمليات قبواًل ودعمًا وامتثااًل لها أفضل في المجتمع13 ألن دعم السياسات يعتمد كثيرًا على العدالة في التوزيع واالعتراف 

واإلجراءات 14.
ويتعزز التفضيل للحد من عدم المساواة البيئي عندما يؤطر كمكسب بداًل من ضرر15، أي أن معظم األفراد يقل تفضيلهم للمبادرات التي 
على  البيئي  الضرر  تخفف  التي  للتدابير  بتفضيلهم  مقارنة  تأثرًا  أقل  معّين  وقت  حتى  كانت  محلية  مجتمعات  نحو  منه  مفر  ال  ضررًا  توجه 

المجتمعات المتضررة16.

مالحظات
مر  على  التعريف  هذا  توسع  ثم   .)Stewart 2005( اإلثنية  الفئات  بين  المساواة  عدم  أوجه  أنها  على  األفقي  المساواة  عدم  أوجه  فت  ُعرِّ البداية،  Stewart 2016. في   .1
 .Islam and Winkel 2017  .2  .)Stewart 2016( السنين فصار يستخدم حاليًا ألوجه عدم المساواة بين الفئات التي تتميز بتاريخها ودينها ولغتها وعرقها ومنطقتها وما شابه
 Tessuma and .8 .Sultana 2014 .7 .Thomas and others 2018 .6 .Ebi and others 2007 .5 .Tankari 2018 ؛Gentle and Maraseni 2012 .4 .UNEP 2019c .3
واألمريكيين  للسود  البيئية  الشواغل  يقّدرون حق قدرها  ال  نطاق واسع  األفراد على  أن  األمريكية  المتحدة  الواليات  السكان في  تصورات  دراسة عن  تبّين   .9  .others 2019
األفارقة ومن أصل إسباني والتيني وغيرهم من األقليات. وقد تكون لذلك آثار على المشاركة المدنية لألقليات، التي قد تشعر باإلقصاء من جراء صور لبيئيين من األمريكيين 
المذكور   ،Atteridge and Remling 2018  .11  .Spence and others 2011 Hamilton-Webb and others 2017؛   .10  .)Pearson and others 2018( البيض  األثرياء 
في Thomas and others 2018. يمكن االطالع أيضًا على Steg 2016 .13 .Leach and others 2018 .12 .Leach and others 2018. 14. لشرح مفّصل لكل مجال من 
مجاالت العدالة في إطار نهج اإلمكانات، يمكن الطالع على Makov, Newman and Zauberman 2020 .16 .Steg 2016 .15 .Walker and Day 2012. في تلك الدراسة، 
ُأبلغ المشاركون أن وجود محطة لمعالجة المياه في المجتمع المحلي يزيد جودة المياه في ذلك المجتمع بمقدار وحدة تغيير واحدة. وكان هناك سيناريوهان في ظل ميزانية 
محدودة: في أحدهما، كان يتوجب إغالق إحدى المحطات، وفي اآلخر كان هناك من المال ما يكفي فقط إلنشاء محطة إضافية. فكان لدى األفراد تفضيل عام للمخرجات 
بنوعية مياه جيدة، مع أن  يتمتع  المتساوية، لكن فضلوا بدرجة أكبر بكثير إنشاء محطة معالجة في مجتمع محلي ذي نوعية مياه أقل على إغالق محطة في مجتمع محلي 

األمرين يؤديان إلى تعزيز المساواة.
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الصعيد المحلي161. كما أن هذا النهج قادر جيدًا على تعزيز 
واالستدامة  اإلنصاف  بين  والمتشابكة  المعقدة  العالقة 
بطريقة توجد تآزرًا بينهما162. وهذه الطريقة واعدة بتعزيز 
الوالية على الحياة لدى الذين يعانون، عادة، من الحرمان 
في المجتمع، مع إمكانية التخفيف من أوجه عدم المساواة 

القائمة بين الفئات وتخفيف الضغوط عن الكوكب.
ولعل معظمنا قد الحظ خالل جائحة كوفيد-19 بعض 
تواصلنا  محيط  في   3-4 اإلطار  في  المبّينة  اآلليات 
واألصدقاء  والمدرسة  العمل  مكان  مثل  المباشر، 
التي  العديد من األعراف االجتماعية  واألسرة. وقد كان 
تحّض  أن  قبل  بالفعل  ُيمارس  الفترة  هذه  خالل  ظهرت 
االجتماعي  التباعد  )مثل  صراحة  الحكومات  عليها 
 ، ليدين( ا مطهر  واستخدام  المصافحة   وتجنب 
ترددت  بلدان  في  كثيرون  أشخاص  مارسها  كما 
ذلك  حدث  وقد  أقوى.  قيود  فرض  في   حكوماتها 
واآلراء،  المعلومات  تبادل  خالل  من  الغالب   في 
يقترحه  ما  وذلك  والمناقشات،  المحادثات  عن  فضاًل 
لدور  “يمكن  االستدامة:  إلى  لالنتقال  اإلمكانات  نهج 

في  حاسمًا  يكون  أن   ]...[ والمشاركة  العامة  النقاشات 
على  المسؤولة  الوالية  استخدام  وفي  السلوك  تغيير 
الوسطى  القرون  في  ساد  الذي  والتمييز   ]...[ الحياة. 
وبين  حياتهم’  على  والية  ‘أصحاب  البشر  اعتبار  بين 
المعاصر.  العالم  في  أهميته  يفقد  لم  ‘مرضى’  اعتبارهم 
على  التفاعلية  والوالية  الفكر  نطاق  يتسع   وقد 
الحياة بقدر ملحوظ، وقد يكون حاسمًا بخاصة النتقالنا 

إلى االستدامة”163.
المجتمعات  وقادة  الحكومات  أن  يعني  ال  هذا  أن  غير 
التقدم  وانتظار  بالتهاون  عليهم  محكوم  المحلية 
المتعلقة  الحالة  البطيء. وتختلف جائحة كوفيد-19 عن 
اتخاذ  على  القوية  الفردية  الحوافز  بسبب  بالكوكب 
كهذه،  حوافز  غياب  وفي  الجائحة.  حالة  في  إجراءات 
تعزيز  من  بد  ال  قوية،  معاكسة  حوافز  لوجود  ونظرًا 
جعل  خالل  من  للكوكب164  المسؤولة  الرعاية   روح 
وربحية  وجاذبية  جدوى  أكثر   ]...[“ معّين  سلوك 
تهيئة  الحكومات  تختار  وقد  والجماعات”165.  لألفراد 
االلتزام  مع  إمكاناتهم  بتوسيع  للبشر  تسمح  ظروف 

ظم المتعددة المراكز: أفكار مستمدة من علم النفس االجتماعي  اإلطار 4-5 سبب نجاح النُّ

ظم المتعددة المراكز على مستوى  يقدم علم النفس االجتماعي رؤى مفّصلة حول كيفية عمل اآلليات الكامنة وراء النُّ
ُيفترض  مطلقة  قيمًا  ينتهك  أنه  هو  ذلك  أسباب  وأحد  الصغيرة،  الجماعات  بين  شيوعًا  أقل  المجاني  فاالنتفاع   الفرد. 
أال ُتنتهك، وقد يدفع اآلخرين إلى فرض عقوبات سلبية على من يمارسه، فتكون تبعاته عكس المنشود من تلقي احترام 
أعضاء المجموعة اآلخرين1. واألساسي ضمن المجموعة هو التواصل بشأن النوايا والمشاعر والعمل والمنظور2. وأشكال 
المؤسسات  في  الثقة  وأيضًا  والغرباء،  الجيران  في  الثقة  االجتماعية،  فالثقة  الصدد.  هذا  في  هامة  المختلفة   الثقة 
أساس  على  واضح  وإعالم  عادلة  عمليات  خالل  من  بناؤها  ويمكن  االستدامة،  سياسات  لبعض  أقوى  بدعم   ترتبط 

علمية3. تقييمات 
وعالوة على ذلك، ينبغي للقواعد السلوكية أن تكون بارزة كي ُتتبع4. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون األعراف صريحة، 
عامة  بموافقة  يحظى  الذي  أو  فيه  المرغوب  اآلخرين  سلوك  على  األفراد  بإطالع  صغر،  مهما  كيان،  يقوم  حين   مثاًل، 
على  أيضًا  يساعد  قد  اإلعالم  من  النوع  وهذا  به5.  القيام  وينبغي  مناسب  عما هو  تصورًا  ذلك  يصوغ  زجري(،  بعرف  )أي 
تصحيح المفاهيم الخاطئة حول ما يفعله اآلخرون وما يحظى بموافقتهم، ما يؤدي إلى تغيير في المعتقدات المعيارية6. 
وعالقة التبادل والحفاظ على السمعة قد يمثالن دوافع هامة للحد من االنتفاع المجاني إذا كان سلوك الفرد ملحوظًا 
من اآلخرين7. وعندما يتلقى األفراد معلومات تفيد أن المزيد من األفراد يفعلون شيئًا مرغوبًا8، يؤدي ذلك، في الحاالت 
وقد  األعراف.  وتسلسل  سلوكي  تحّول  نقطة  إلى  يؤدي  معّين  سلوك  إلى  تؤدي  دينامية  أعراف  ظهور  إلى  الفضلى، 
عن  األمر،  أول  اآلخرين،  أداء  من  أفضل  أداؤهم  كان  الذين  يرتد  ال  بحيث  العكسية،  اآلثار  دون  الزجرية  األعراف  تحول 
سلوكهم عندما يدركون أنهم يساهمون في الصالح العام أكثر من غيرهم9. وعندما يتولى زمام المبادرة قادة المجتمع 
المحلي أو من هم قدوة لآلخرين، قد تزداد المشاركة، فُيرجح احتمال نقطة التحّول السلوكي نظرًا لموقع هؤالء المؤثر 

المجتمع10. في 

مالحظات
Dietz, Shwom and Whitley 2020؛ Firestone and others 2020. بحسب سميث   .3  .Wang and others 2020  .2  .Stroebe and Frey 1982  .1
أن  بالمؤسسات. كما  الثقة  من  حتى  أقوى  المناخ  تغّير  آثار  من  التخفيف  دعم سياسات  على  االجتماعية مؤشر  الثقة   )Smith and Mayer 2018( وماير 
 Chabay and others ؛Aasen and Vatn 2018 .5 .Cialdini and Goldstein 2004, p. 597 .4 .الثقة االجتماعية مؤشر قوي على السلوك المناصر للبيئة
Lapinski and Rimal 2005 .6 .2019؛ Yoeli and others 2013 .7 .Legros and Cislaghi 2020. 8. أشارت إحدى الدراسات إلى أن استخدام أكواب 
 Reno, Cialdini and .9 .)Loschelder and others 2019( القهوة القابلة إلعادة االستخدام زاد بنسبة 17.3 في المائة بعد تدخل دينامي في األعراف
10. يسلط ليجروس وسالجي )Legros and Cislaghi 2020 ( الضوء على أهمية من هم قدوة لآلخرين   .Schultz and others 2007 ؛Kallgren 1993

في تغيير األعراف االجتماعية في جميع مراحل دورة حياتها.
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الكوكب  رعاية  تولي  نفسه  الوقت  وفي   باإلنصاف 
رعاية حريصة.

 “ علينا أن نرى في البشر، ال مرضى يحتاجون 
 إلى العالج، وال “أشياء” ينبغي تغييرها، 

 بل على أنهم يحتاجون إلى التمكين كعوامل 
تحّول  إحداث  باستطاعتهم   للتغيير، 

ُنظمي حقيقي.

إلى  يحتاجون  مرضى  ال  البشر،  في  نرى  أن  علينا 
أنهم  على  بل  تغييرها،  ينبغي  “أشياء”  وال  العالج، 
باستطاعتهم  للتغيير،  كعوامل  التمكين  إلى  يحتاجون 
أهمية  النظرة  ولهذه  حقيقي166.  ُنظمي  تحّول  إحداث 
له محبطة،  مرّد  ال  بانهيار  توحي  التي  األطر  خاصة ألن 
البيئية السابقة167. وتشير  وال تثبتها األدلة على األزمات 
التاريخية،  المجتمعية  االنهيارات  أن  إلى  حديثة  أدلة 
ما  نادرًا  معنى،  من  االنهيار  لمصطلح  كان  إذا  هذا 
فالمجتمعات  بيئي168.  إلجهاد  مباشرة  نتيجة  تكون 
في  “تحسنًا  شهدت  هائلة  بيئية  تحديات  واجهت   التي 
واالبتكار  التعلم  فرص  في  وزيادة  المجتمعية،  المنعة 
االنهيار  وليس  التكّيف.  استجابات  دائرة  لتوسيع 
المجتمعات  اجتنبت  “لقد  للتحّوالت”169.  حتمية  نتيجة 
على  للتغلب  المشتركة  اإلرادة  بتفعيل   االنهيار 
المعلومات  ومن  القديمة  الخبرة  من  مستفيدة  الشدائد، 
استراتيجيات  وضع  أو  مراجعة  في  معًا  الجديدة 
على  األمر  آخر  ترتكز  الحلول   ]...[ للبقاء  جماعية 
 المعرفة والتعاون. غير أنه ال يمكن وضع أو تنفيذ حلول 
االستجابة  دامت  ما  الحادة  االستدامة   ألزمات 
بشأن  نمطية  افتراضات  أساس  على  تصاغ  العالجية 

السلوك البشري”170.
التغلب  اإلنصاف  لتحقيق  يلزم  الحاالت،  بعض  وفي 
)وهذا  النفوذ  موازين  في  الحادة  االختالالت   على 
كما  للتمكين  الرئيسية  األبعاد  أحد  اإلنصاف  يجعل  ما 
المجتمعات  أن  التاريخ  من  ويتبّين   .)3 الفصل  في  ُحّدد 
على  ُحِرمت،  التي  الفئات  بعض  لكن  المنعة،  على  قادرة 
لديها  األصليين،  السكان  مثل  النفوذ،  من  فاضح،  نحو 
المعرفة الالزمة لبناء تلك المنعة. وكما أوضح الفصل 6، 
عملية  بما يضع  تمكينها  تعزيز  إلى  الفئات  ستحتاج هذه 
صنع القرار في أيديها، للوفاء بمبادئ العدالة في التوزيع 

واالعتراف واإلجراءات171.
هو  القيم  يصوغ  ما  أن  هي  القول   خالصة 
أو  المشتركة  واألهداف  الذاتية  والمصلحة   التعلم 
الضغوط  تخفيف  إلى  وبالنسبة  اآلخرين.  أهداف 
البشر  قيم  بين  فجوة  هناك  أن  يبدو  الكوكب،   عن 
وواليتهم على حياتهم. واألرجح أن تؤدي القيم إلى تحرك 

النطاق في  واسع  تغيير  إلى  المطاف  نهاية  للتغيير، وفي 
السلوك واألعراف االجتماعية عندما يتحقق ما يلي:

يشمل 	  بما  المحتملة  وحلولها  للتحديات  عام  نقاش 
جميع فئات المجتمع بإنصاف.

تهيئة الحكومات الظروف الميّسرة بجعل تغيير السلوك 	 
ممكنًا وجذابًا ومربحًا لغالبية البشر.

في 	  تشاركية  ُنهج  باتباع  الحياة  على  الوالية  تمكين 
كيانات وجماعات صغيرة.

مراعاة حوافز السلوك المرغوب واالبتكارات المنشودة.	 
تعزيز السلوك بنقاط تحّول من خالل:	 

السلوك المالحظ لآلخرين.	 
خطر فرض اآلخرين عقوبات سلبية.	 
بالذنب.	  الضمير والشعور 
الجماعة 	  أعضاء  احترام  على  الحصول  في  الرغبة 

اآلخرين.
جعل األعراف الجديدة أو التي تغّيرت بارزة وزجرية 	 

ودينامية.
تخفيف  إلى  يهدف  الذي  المنهجي  للتحّول  ويمكن 
قدمًا  الدفع  نفسه  الوقت  وفي  الكوكب،  عن  الضغوط 
البنية  إطار  في  يتحقق  أن  بإنصاف،  البشرية  بالتنمية 
تدفع  التي  اليوم،  لمجتمعات  والمتشابكة  المعقدة 
مصالحها.  تحقيق  باتجاه  متعددة  فاعلة  جهات  فيها 
الذاتية  المصلحة  البشر:  قيم  يصوغ  ما  يشمل  فأواًل، 
والمعارف.  المعلومات  تغذيها  التي  المشتركة  والمصالح 
السلوك  أنماط  لبعض  حوافز  تشمل  سياسات  وبوسع 
عن  اإلعالم  في  شفافية  وتصحبها   واالبتكارات، 

وفقًا  التحرك  من  البشر  تمّكن  أن  العلمية،   األدلة 
وإذا  لذلك.  المالئمة  الظروف  بتهيئة  وذلك   لقيمهم، 
حلقات  تنشأ  سلوكهم،  البشر  من  كاف  عدد  غّير   ما 
األعراف  فتبدأ  السلوك،  ويتعزز  إيجابية،  ارتدادية 
النقطة، تبرز الضغوط  التغّير. وعند هذه  االجتماعية في 
أمر  وذلك  الراهن،  الوضع  على  الحفاظ  إلى   الرامية 
إلى  سيصل  النظام  كان  إذا  لما  بالنسبة   حاسم 
وأصوات   .)8-4 )الشكل  التغيير  فيحدث  تحّول  نقطة 
الحياة  على  وواليتها  وتمكينها،  المحرومة،   الفئات 
فهذه  اإلنصاف،  مع  التحّول  مسار  على  حاسمة 
البشر  ضغوط  بفعل  غيرها  من  أكثر  تعاني   المجموعات 

الكوكب. على 

 “ أصوات الفئات المحرومة، وتمكينها، 
 وواليتها على الحياة حاسمة على مسار 
 التحّول مع اإلنصاف، فهذه المجموعات 

 تعاني أكثر من غيرها بفعل ضغوط البشر 
على الكوكب.
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كظاهرة  الكوكب  على  البشر  ضغوط  تناول  عند  ولكن 
تنتقل  أن  يمكن  مدى  أي  إلى  نتساءل  أن  علينا   عالمية، 
ظم  والنُّ التشاركي  التعليم  حول  الثاقبة   األفكار 
العالمي؟  المستوى  إلى  العام  والنقاش  المراكز  المتعددة 
تتعاون  أن  الدول  من  فيها  ُيتوقع  بيئة  على  تنطبق  هل 
بينها؟  الحدود  يتخطى  بما  االجتماعية  األعراف   وترعى 

ما الذي يمكن عمله عندما ال تبدي بعض الدول استعدادًا 
أولويات  أو  العالم  إلى  النظرة  اختالف  بسبب  للتعاون 
المدني  للمجتمع  يمكن  هل  األخرى؟  العامة  السياسة 
الجهات  تحل جزئيًا محل  أن  الحكومية  غير  والمنظمات 
األمر؟  نهاية  في  الحوافز  دور  وما  الحكومية؟  الفاعلة 

هذه وغيرها هي المسائل التي يتناولها الفصل 5.

الشكل 4-8 ترجيح الكفة لصالح التحّول

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

نظام

تأثير يدفع إلى الحفاظ على الوضع الراهن

ت
سا

سيا

ت
سا

سيا

سياسات

الوالية على 
الحياة 

األعراف
االجتماعية

الجديدة/المتغّيرة

سياسات
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الشكل الملحق م4-1 بيانات مفّصلة ألسئلة المسح في الشكل 3-4

مالحظة: النسب المئوية هي آلخر سنة تتوفر عنها البيانات خالل الفترة 2014-2010.
.)Inglehart 2014b( 6 حسابات مكتب تقرير التنمية البشر باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم، الموجة

24.7
13.6

5.9

29.8

23.2

2.8 “االعتناء بالبيئة مهم لهذا الشخص”. “يرجى اإلشارة ]...[ ما إذا كان 
هذا الشخص مثلك إلى حد كبير، مثلك، مثلك إلى حد ما، ليس مثلك، 

ليس مثلك على اإلطالق” 

مثلي إلى حد كبير
مثلي

مثلي إلى حد ما
مثلي بدرجة قليلة

ليس مثلي
ليس مثلي على اإلطالق



توجيه الحوافز لتلمس 
مسار المستقبل

الفصل
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الجزء الثاني — تحرك للتغيير
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 في الحوافز واألنظمة، كما في األعراف االجتماعية، قوة للتأثير، 
 إما المباشر عبر تشجيع سلوكيات والثني عن أخرى، أو غير المباشر 

عبر ترسيخ األعراف أو اإلنذار بتغييرها.

فكيف يمكن للحوافز واألنظمة أن تحرك التنمية البشرية في 
األنثروبوسين؟

ه   يستطلع هذا الفصل فرصًا في ثالثة مجاالت: التمويل، حتى ُتوجَّ
 الموارد نحو استثمارات تخفف الضغوط عن كوكب األرض؛ 

 واألسعار، حتى تحسب بدرجة أكبر التكاليف االجتماعية والبيئية؛ 
والتحرك الجماعي، ال سيما على الصعيد الدولي.

الفصل 5

توجيه الحوافز لتلمس مسار المستقبل
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شراءه،  المستهلكون  يختار  ما  توجه  التي  هي  الحوافز 
أموال  يجذب  وما  به،  وتتاجر  الشركات  تنتجه  وما 
والحوافز  بشأنه.  الحكومات  تتعاون  وما  المستثمرين، 
األعراف  تقل  ال  إذ  الوحيدة،  السلوك  محركات  ليست 
لم يغّير  4(.  وحتى ولو  )الفصل  االجتماعية عنها أهمية 
التي  للحوافز  يستجيبون  فقد  تفكيرهم،  طريقة   البشر 
منه.   تخفف  أن  أو  الكوكب  على  الضغوط  تزيد  أن  لها 
االستهالك  أنماط  تبّين  كيفية  على  الفصل  هذا  ويركز 
والخيارات  الحوافز،  خالل  من  واالستثمار  واإلنتاج 
وفي  الكوكب  على  االختالالت  إلى  تؤدي  التي  األخرى 
المجتمع التي تناولها الجزء األول. كما يستكشف الفصل 
عن  الضغوط  تخفف  بطرق  األنماط  هذه  تطور  كيفية 
األنثروبوسين،  في  البشرية  بالتنمية  وتنهض  الكوكب 
 وذلك باستعراض ثالثة مواضيع، وهي: التمويل واألسعار 

والتحرك الجماعي الدولي. 

 “ يركز هذا الفصل على كيفية تبّين أنماط 
االستهالك واإلنتاج واالستثمار من خالل الحوافز، 

والخيارات األخرى التي تؤدي إلى االختالالت 
على الكوكب وفي المجتمع التي تناولها الجزء 
األول. كما يستكشف الفصل كيفية تطور هذه 

األنماط بطرق تخفف الضغوط عن الكوكب 
األنثروبوسين،  البشرية في  بالتنمية  وتنهض 

وذلك باستعراض ثالثة مواضيع، وهي: التمويل 
الدولي.  الجماعي  واألسعار والتحرك 

حشد  على  يشتمل  وهو  التمويل،  موضوع  أواًل، 
لمكافأة  األفراد  من  والمّدخرات  الشركات  من  الموارد 
األرض،  كوكب  عن  الضغوط  تخفف  التي  االستثمارات 
هذه  من  تزيد  التي  االستثمارات  تقييد  أو  ومعاقبة 
تشرف  التي  العامة  المؤسسات  دور  هو  ما  الضغوط. 
النقدية؟  السلطات  دور  هو  وما  المالية؟  األسواق  على 
وجهة  على  يدل  المالية  األسواق  في  التطورات  وأي 
المثال، تشهد  بدأ حدوثه؟ على سبيل  ربما  الذي  التغيير 
األسواق  قائمة  تشملها  التي  الكربون  الكثيفة  الشركات 
النفط، والنقل  األوروبية )مثل شركات استخراج  المالية 
المتوسط  يفوق  تراجعًا  النفط(  تكرير  وشركات  الجوي، 
قد  ما  كوفيد-19،  جائحة  انتشار  بعد  أسهمها  قيمة  في 
يشير إلى أن األسواق المالية ترى أن مستقبل الصناعات 
األخرى1.  الصناعات  بقدر  واعدًا  ليس  الكربون  الكثيفة 
النشاط  تباطؤ في  ومع تفشي جائحة كوفيد-19، حصل 
االقتصادي، وال سيما في النقل والتنقل، بلغ حدًا التقطته 
احتمال  تزيد  الظاهرة  وهذه  الزلزالي2.  الرصد  أدوات 
خففت  التي  السلوكية  التغييرات  بعض  على  اإلبقاء 

الضغوط عن الكوكب خالل الجائحة. 

التكاليف  الحالية  السوق  أسعار  تعكس  ال  ثانيًا، 
القرارات  يحرف  ما  الكوكب،  على  للضغوط  االجتماعية 
االقتصادية ويؤدي إلى استخدام مفرط للموارد وتدهور 
تضمنت  لو  يحصل  قد  ما  مع  بالمقارنة  هائل  بيئي 
األسعار تلك التكاليف. واألسوأ من ذلك هو أن سياسات 
الوقود  فدعم  االنحراف.  هذا  تفاقم  الحكومي  الدعم 
األحفوري، مثاًل، وعالوة على ما يحدثه من عبء مالي 
يشجع   ،3 2019 عام  في  دوالر  مليار   317 عادل   كبير 
الطاقة  مصادر  إلى  االنتقال  تعرقل  سلوكيات  على 
على  المباشرة  وغير  المباشرة  الكلفة  رفع  ما  المتجددة، 
البشر، وعلى الصعيد العالمي، إلى 4.7 تريليون دوالر في 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   6.3(  2015 عام 
 2017 عام  في  دوالر  تريليون   5.2 وإلى   العالمي( 
)6.5 في المائة(4. وكان من الممكن أن يخفض رفع الدعم 
المائة،  في   28 بنسبة  العالمية  الكربون  انبعاثات  من 
الوقود  بسبب  الهواء  تلّوث  عن  الناجمة  الوفيات  ومن 
2015 5. وتفاقم  المائة في عام  46 في  بنسبة  األحفوري 
سياسات الدعم من أوجه عدم المساواة ألن نصيبًا وافرًا 
ذات  األسر  الى  يؤول  النامية،  البلدان  في  مكاسبه  من 

الدخل األعلى6. 
حال  في  المحتملة  النتائج  الفصل  يناقش  لذلك، 
الدفيئة  غازات  النبعاثات  االجتماعية  التكاليف  تضمين 
في  البيولوجي  التنّوع  قيمة  وإدراج  السوق،  أسعار  في 
رفع  أمام  األساسي  العائق  أّما  االقتصادية.  القرارات 
المتمثل  السياسي  االقتصاد  فهو  األحفوري  الوقود  دعم 
على  األجل  والقصيرة  المباشرة  المالية  التبعات  بمعالجة 
معها  التعامل  يسهل  والتي  الدعم،  ذلك  من  المستفيدين 
خالل  النفط  أسعار  في  التاريخي  االنخفاض  ظل  في 

جائحة كوفيد-19 7.  
بنية  يتناول  وهو  الدولي،  الجماعي  التحرك  ثالثًا، 
لها  قرارات  تتخذ  عندما  الدول  تواجهها  التي  الحوافز 
دراسة  في  التعمق  جرى  وقد  حدودها.  تتخطى  تبعات 
عالمية8.  عامة  منافع  تحقيق  سياق  في  التحدي  هذا 
بفضل  تحققت  التي  اإلنجازات  على  األمثلة  وتشمل 
عام  في  الجدري  على  للقضاء  الدولي  الجماعي  التحرك 
استنفاد  لمعالجة  مونتريال  بروتوكول  واعتماد   9 1980
فلتخفيف  ضروري،  الدولي  والتعاون  األوزون.  طبقة 
بمعزل  ما،  بلد  يرفع  أن  يكفي  ال  الكوكب،  عن  الضغوط 
وينفذ  األحفوري  الوقود  عن  الدعم  األخرى،  البلدان  عن 
يؤدي  فلن  للكربون،  االجتماعية  بالكلفة  مرتبطة  تدابير 
للبلدان  بد  ال  لذا،  للغاية10.  محدودة  نتائج  إلى  إال   ذلك 
باريس  اتفاق  وفي  بأخرى.  أو  بطريقة  تتوافق  أن  كافة 
جمع  ألنه  أمل12  بصيص  المناخ11  تغّير  بشأن  التاريخي 
االتفاق  اعتمدت  التي  البلدان،  من  مسبوق  غير  عددًا 
بعد مفاوضات طويلة13. لكن، حتى مع االتفاق، ال تضمن 
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التعهدات، أي المساهمات المحددة وطنيًا، بلوغ أهدافه، 
 علمًا أنها تمثل االلتزام الوحيد واألهم حيال التخفيف14. 
االنبعاثات  أن  من  مؤخرًا  صدرت  دراسات  وتحذر 
لإلبقاء  يكفي  بما  منها  الحد  جرى  ولو  حتى  العالمية، 
حدود  في  العالمية  الحرارة  درجة  متوسط  ارتفاع   على 
يمكن  ال  عليهما،  المتفق  المئويتين  الدرجتين  من   أقل 
انبعاثات  خفض  عبر  إال  الخطيرة  السيناريوهات  تفادي 
 .15 2050 عام  بحلول  الصفر  إلى  الدفيئة   غازات 
لذا، من الضروري أن تكون طريقة دعم الحوافز للتحرك 

الدولي الجماعي واضحة جدًا. 

تسخير التمويل لحفز التحّول

في  لالستثمار  أساسية  ركيزة  المالية  الموارد  حشد 
والتغيير  والتكنولوجيا  األساسية  والبنية  البشر 
تحويل  أجل  من  المطلوب  النطاق  الواسع  االجتماعي 
المستدامة  التنمية  خطة  نداء  أكد  كما   عالمنا، 
توجيه  ضمان  في  أخرى  ركيزة  وتتمثل   .16 2030 لعام 
تشير،  التحّول.  ذلك  نحو  تدفع  سبل  عبر  الموارد  هذه 
مجموع  أن  إلى  الطاقة  بشأن  المعلنة  السياسات  مثاًل، 
الكربون،  المنخفضة  الطاقة  في  العالمية  االستثمارات 
تريليون   16 إلى  تصل  و2040،   2020 عامي  بين  للفترة 
االنبعاثات  بكمية  الوصول  لكن   .)1-5 )الشكل  دوالر 
قيمة  رفع  يتطلب   2050 عام  بحلول  صفر  إلى  الصافية 
تحّوالت  إلى  باإلضافة  دوالر،  تريليون   27 إلى   االستثمار 

أخرى في كفاءة الطاقة وشبكات الكهرباء، وكذلك خفض 
األحفوري وفي  الوقود  من  الطاقة  من  كلٍّ  االستثمار في 
تغييرات  التحّوالت  هذه  وتتطلب  وتكريره.  النفط  نقل 
للحكومات،  رئيسي  دور  مع  الحوافز،  في  نطاقًا  أوسع 
الذين  المستثمرين  لضغط  نتيجة  تظهر  قد  أيضًا  أنها  إال 

يضعون مّدخراتهم في الشركات المالية17.

 “ حشد الموارد المالية ركيزة أساسية لالستثمار 
 في البشر والبنية األساسية والتكنولوجيا 

 والتغيير االجتماعي الواسع النطاق المطلوب 
من أجل تحويل عالمنا، كما أكد نداء خطة التنمية 

 المستدامة لعام 2030. وتتمثل ركيزة أخرى 
 في ضمان توجيه هذه الموارد عبر سبل تدفع 

نحو ذلك التحّول. 

االعتماد على األسواق المالية

أدنى  المتجددة  الطاقة  مصادر  في  االستثمار  يزال  ال 
النامية،  الدول  في  سيما  وال  المستقبلية،  الحاجات  من 
 ،2018 عام  وفي  جديدة18.  فرص  آفاق  يفتح   ما 
الدخل  وبلدان  األدنى  المتوسط  الدخل  بلدان  في 
سكان  من  المائة  في   40 من  أكثر  تضم  التي  األدنى، 
أقل  المتجددة  الطاقة  في  االستثمار  نسبة  كانت   العالم، 

الشكل 5-1 الحوافز ضرورية لتحويل التمويل نحو الطاقة المنخفضة الكربون 

.Fickling 2020 :المصدر
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شكل  بينما  االستثمار،  مجموع  من  المائة  في   15 من 
تضم  التي  األعلى  الدخل  بلدان  وضعته  الذي  االستثمار 
حوالي  العالم  سكان  من  فقط  المائة  في   15  حوالي 
غياب  إلى  بغالبيته  الفارق  ويعود  المائة19.  في   40
على  كبيرة  بدرجة  يؤثر  ما  النامية،  البلدان  في  التمويل 

سعر الطاقة الخضراء وقدرتها التنافسية.
التمويل 65-50  تكاليف  الهند مثال، حيث تشكل  وفي 
في المائة من تعريفات الطاقة المتجددة )الشكل 2-5(20. 
وقد تراجعت تعريفات الطاقة الشمسية في الهند باّطراد 
المال  رأس  كلفة  تغطية  وألن  لكن،   ،21 2010 عام  منذ 
التراجع  يؤدي  لن  التعريفات،  من  كبيرة  حصة  تشغل 
التعريفات.  الكبير في كلفة المعدات إلى خفض كبير في 
إلى  يتجه  سوق  في  حتى  عالية،  المال  رأس  فكلفة 
في  المتوقعة  المخاطر  هو  ذلك  أسباب  وأحد   النضوج، 
المتجددة. لذلك، كان على السياسات  الطاقة   استثمارات 
منها،  تخفف  بحيث  المخاطر  توقعات  تتناول   أن 
المتجددة.  الطاقة  مشاريع  قبول  فرص  تحسن  وأن 
الدوليين،  المستثمرين  الشمسية  الحقول  واستقطبت 
وحكومات  المركزية  الحكومة  ضمانات  دعمت  وعندما 
 الواليات والمتعهدين )مثل شركة سكك الحديد في دلهي 
المقدمة،  العروض   )Delhi Metro Rail Corporation
إلى  الحكومة  ورمت  كبير22.  بشكل  التعريفات  انخفضت 

تسعيرها  وتحسين  المشروع،  على  الديون  تمويل  تأمين 
بمرور الوقت، وصواًل إلى تيسير استثمارات بكلفة أقل23. 
إذًا، قد تخفض الحوافز كلفة التمويل وتحسن إمكانية 
واألجنبي.  المحلي  المؤسسي  المال  رأس  إلى  الوصول 
وتشمل الخيارات توزيع جهود إزالة مخاطر المشاريع عبر 
مناطق جغرافية مختلفة؛ وتطوير حقول شمسية تسمح 
وبذلك  والتشغيل  التوصيل  نموذج  اعتماد  للمتعّهدين 
الشفافية  وزيادة  لإلنشاء؛  الالزمة  الزمنية  المهل  تقصير 
في السياسات ونشر المشاريع وأدائها من حيث الحد من 

المخاطر المتوقعة24. 
من  المّدخرات  تخصيص  على  االعتراض  ويتزايد 
أو  األحفوري  بالوقود  المرتبطة  االستثمارات  أجل 
ولدوا  الذين  والشباب  االستدامة.  تهدد  التي  األنشطة 
بضعفين  استعدادًا  أكثر  والتسعينات  الثمانينات  في 
األموال  أو  الشركات  في  لالستثمار  األخرى  األجيال  من 
البيئية،  أو  االجتماعية  المخرجات  تستهدف  التي 
خالل  تقريبًا  دوالر  تريليون   24 بقيمة  ثروة  وسيرثون 
الثروة  ل جزء من هذه  وُيحوَّ المقبلين25.  والنصف  العقد 
ومدراء  التقاعد  صناديق  )مثل  الماليين  الوسطاء  عبر 
الذين  مشتركة(  استثمار  صناديق  لديهم  الذي  األصول 
الواليات  في  سيما  وال  األسر،  باسم  المّدخرات  يديرون 
صناديق  سحبت  وقد   .)3-5 )الشكل  األمريكية  المتحدة 

الشكل 5-2 لتكاليف التمويل الحصة األكبر من تعريفات الطاقة الشمسية المنخفضة تاريخيًا في الهند

األصل.  ذلك  حياة  مدى  على  كهربائية  وحدة  لكلفة  الحالية  الصافية  القيمة  وهي  للكهرباء،  مولد  أصل  في  للطاقة  المستوية  الكلفة  تقديرات  على  بناًء  مالحظة: 
وتحدد عناصر مختلفة الكلفة المستوية للطاقة أو تعريفة مصانع الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة. وهذا الشكل هو توزيع مفّصل حسب المكونات لتعريفة الطاقة 
المرتبطة  )التكاليف  النظام  الشمسية، وميزانية  الحقول  الشمسية، وتكاليف  الطاقة  العمليات واإلدارة، ووحدة  تشتمل على  التي   ،2017 لعام  الهند  الشمسية في 
الضريبي  العبء  من  تخّفف  التي  الحكومة  )حوافز  المسّرع  االستهالك  ومنافع  التمويل،  وتكاليف  األخرى(،  التشغيل  قبل  ما  وتكاليف  والسقاالت  العامة  باألشغال 

خالل السنوات األولى للمشروع(. 
.CEEW 2020 :المصدر
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العامة والخاصة، جزءًا من استثماراتها  الكبيرة،  التقاعد 
االستثمارات،  كامل هذه  أو  األحفوري،  بالوقود  المتعلقة 
اآلونة  المستثمرين. ففي  إلى ضغوط  ذلك جزئيًا  ويعود 
وهو  الوطني،  الوظيفي  االدخار  صندوق  قرر  األخيرة، 
يحظر  أن  المتحدة،  المملكة  في  تقاعد  صندوق  أكبر 
في  الحفر  في  تشارك  التي  المؤسسات  في  استثمار  أي 
الرمال  استخراج  في  أو  الشمالية  القطبية  المنطقة 
الصندوق  وسيعمد  الفحم.  استخراج  في  أو  القطرانية 
5.5 مليار جنيه  إلى تحويل  9 ماليين عضوًا  الذي يضم 
على  تقوم  للبيئة  صديقة  استثمارات  إلى  استرليني 

التعافي األخضر من جائحة كوفيد-19 26. 
وغالبًا ما يتحمل المستثمرون من المؤسسات، العاملون 
وصناديق  التقاعد  صناديق  مثل  عامة،  والية  بموجب 
الربح  توليد  مزدوجة:  مسؤولية  السيادية،  الثروات 
المعاهدات  ذلك  في  بما  الدولية،  االتفاقيات  واحترام 
يمتلكون  الذين  الوسطاء  كبار  حصل  وقد  البيئية27. 
أسهمًا في الشركات على حصة أكبر من ملكية الشركات. 
إلى شركات  وبالنسبة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ففي 

مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تزايدت حصة الملكية من 
المائة  10 في  إلى ما يقارب  التسعينات  المائة في  1 في 
تأثير  الوسطاء  لهؤالء  أصبح  وقد  الحاضر28.  الوقت  في 
بإمكانهم  وبات  االستراتيجية،  الشركات  إدارة  في  أكبر 
على  تركز  التي  األنشطة  من  مزيد  أجل  من  يضغطوا  أن 
عن  تنم  التي  التصريحات  إلى  وباإلضافة  االستدامة. 
وثيق  ارتباط  إلى  األدلة  تشير  باالستدامة،  وطيد  التزام 
مؤسسات  ثالث  أكبر  لدى  الشركات  ملكية  بين  وقوي 
مديرة لألصول وبين الخفض الالحق النبعاثات الكربون29. 
االستثمار  بنك  أصدرها  التي  الخضراء،  والسندات 
مصممة  دين  سندات  هي   ،2007 عام  في  األوروبي 
تزايد  وقد  للبيئة.  الصديقة  االستثمارات  لتمويل 
مليار   1 عن  تقل  قيمة  من  الخضراء،  السندات   إصدار 
عام  في  دوالر  مليار   143 إلى   2008 عام  في  دوالر 
قائمة  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتصدرت    .30 2018
الربع  نهاية  مع  الخضراء  السندات  ُتصدر  التي  الدول 
ألمانيا  مليار دوالر(، وتلتها   32.3(  2020  الثالث من عام 
اإلصدارات  مجموع  أن  علمًا  دوالر(،  مليار   21.4(

5-3 لدى الوسطاء الماليين حصة متزايدة من المدخرات باإلنابة عن األسر المعيشية في الواليات   الشكل 
األمريكية المتحدة 

.Braun 2020 :المصدر

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20
15

20
10

20
05

20
00

19
95

19
90

19
85

19
80

19
75

19
70

19
65

19
60

19
55

19
45

الصناديق المتداولة في البورصةالمعاشات التقاعدية الخاصةاألسر المعيشية )بما في ذلك صناديق التحّوط المحلية(

الصناديق المحلية األخرىصناديق المعاشات التقاعدية العامةصناديق الشركات غير المالية

سائر العالمصناديق االستثمار المشتركشركات التأمين



1الفصل 5 — توجيه الحوافز لتلمس مسار المستقبل 6 3

دوالر31.  مليار   948 إلى  وصل  المتراكمة  المستَحّقة 
تصادق  التي  الخضراء  السندات  أن  إلى  األدلة  وتشير 
للشركات  البيئية  البصمة  تحسن  ثالثة  أطراف   عليها 
العادية،  السندات  من  أعلى  بأقساط  تصدر  أنها  )إال 
حاسمة  آلية  فالمصادقة  لذا،  أكبر(32.  بصرامة  وتدار 
معايير  غياب  وفي  الخضراء33.  السندات  سوق   لحوكمة 
كما  الثغرة،  لتدارك هذه  المنظمات  موحدة، دخلت بعض 
وضع  بشأن  األوروبي  االتحاد  استشارة  مع  الحال  هي 

معايير السندات الخضراء34. 
علمي  تقييم  إلجراء  إضافية  جهود  حاليًا  وتبذل 
األخرى،  المستدامة  واالستثمارات  الخضراء   للسندات 
مزاعم  أي  األخضر”،  “التمويه  ظاهرة  بروز  مع  سيما   ال 
ال يمكن التأكد منها تقدمها بعض الشركات بشأن استدامة 
استثماراتها. وبصورة أدق، من الممكن قياس األداء البيئي 
السندات  هذه  لمخرجات  معايير  عبر  الخضراء  للسندات 
الصرف  مياه  معالجة  حيث  فمن  وآثارها.  ونواتجها 
الصرف  مياه  حجم  المعايير  هذه  تغطي  مثاًل،  الصحي، 
الصحي المعالجة )بالمتر المكعب يوميًا(، وتخفيف كثافة 
الملّوثات في المياه الملّوثة )بالملغرام للتر الواحد(، وعدد 
وامتداد  )باآلالف(  المصب  لدى  المستفيدين  السكان 

موائل األسماك المحسنة )بالكيلومتر(35. 
إلى  المالية  األسواق  في  الحوافز  تغّير  سبب  ويعود 
أيضًا  معرضة  المالية  األصول  بأن  المتزايد  اإلدراك 
 لمخاطر تغّير المناخ. وتشير دراسة أجريت في عام 2015 
 إلى أن تغّير المناخ يهدد بخسائر متراكمة، حتى عام 2100، 
دوالر36.  تريليون  و43   4.2 بين  تتراوح  قد  بقيمة 
المحلي  الناتج  نصف  من  أكثر  أن  أحدث  تقرير  ويتوقع 
تريليون دوالر( سيتوقف،   44 العالمي )حوالي  اإلجمالي 
الطبيعة  على  والمرتفعة،  المعتدلة  بين  تتراوح  وبدرجة 
ن اآلن المخاطر المناخية في  والخدمات البيئية37. وُتضمَّ
ين الحكومي،  صناديق االستثمار المشترك التي تجمع الدَّ
وقد أطلقت شركة مؤخرًا صندوقًا متداواًل في البورصة 
على  الدول  تقيس  التي  السيادية  األسهم  على  يركز 
ويظهر  المناخ.  تغّير  بفعل  تواجهه  الذي  الخطر  أساس 
بحسب  ُمرجح  األول  السيادية،  للسندات  مؤشران 
المناخية والثاني غير ُمرجح، فروقًا كبيرة بين  المخاطر 
أوزان البلدان المختلفة، استنادًا إلى االفتراض بأن تغّير 
وبالتالي  الحكومات،  تمويل  على  كثيرًا  يؤثر  قد  المناخ 

على جدارتها االئتمانية38.  

إشراك السلطات المالية والنقدية

إلى  الرامية  والنقدية  المالية  السياسات  انتشار  يتزايد 
لألطراف  حوافز  وضع  وإلى  المناخية،  المخاطر  إدارة 

المالية الفاعلة ولالستثمارات بشكل عام )اإلضاءة 1-5(. 
المالية  المخاطر  من  تحد  أن  المركزية  للمصارف  ويمكن 
هي  إنما  المصارف  هذه  غالبية  ألن  المناخية،  وكذلك 
والعام.  الخاص  العنصرين  بين  تجمع  هجينة  مؤسسات 
إلى  المالي  القطاع  تحويل  تتألف شبكة  أخرى،  من جهة 
مصارف  من   ،2017 عام  انطلقت  التي  أخضر،  قطاع 
مع  التكّيف  على  البلدان  يساعدون  ومشرفين  مركزية 
اآلثار االقتصادية والمالية لتغّير المناخ. وقد أشار تقرير 
إجراءات  في  الكامنة  المخاطر  يحّلل  للشبكة  حديث 
في  تتراجع  قد  الكلفة  أن  إلى  المناخ  تغّير  من  التحفيف 

حال بدأت المرحلة االنتقالية مبكرًا وبشكل منظم39. 
من  عددًا  تستخدم  أن  المركزية  للمصارف  ويمكن 
األدوات للتأقلم مع هذه المخاطر، وتشمل: تعديل معدالت 
السندات.  شراء  خالل  من  الميزانيات  توسيع  أو  الفوائد 
المخاطر  بحسبانها  أخذت  التي  المركزية  المصارف  لكن 
المناخ واعتمدت بوضوح واليات  بتغّير  المرتبطة  المالية 
المائة  في   12( قليلة  لألسف،  هي،  االستدامة   مسألة 
من 135 مصرفًا جرى مسحها(40. ويفتقر نصف المصارف 
ترتبط  ضمنية  أو  صريحة  أهداف  إلى  المركزية 
مخاطر  بشمول  بدأ  منها  كبيرًا  عددًا  ولكن  باالستدامة، 

البيئة في إطار سياساته41. 

“ يمكن للمصارف المركزية أن تحد من 
المخاطر المالية وكذلك المناخية، ألن غالبية 

هذه المصارف إنما هي مؤسسات هجينة 
تجمع بين العنصرين الخاص والعام.

الحكومات  مع  تنسق  أن  المركزية  للمصارف  ويمكن 
والجهات األكاديمية والشركات الخاصة والمجتمع المدني 
المالية  السياسات  مع  النقدية  السياسة  تعمل  بحيث 
مجال  في  انتقال  لدعم  الكربون  وسياسات  والتحّوطية 
الطاقة42. والمصارف المركزية، وهي جهة التنظيم المالي، 
يمكنها أن تشرف على ظروف السوق )السيولة والعموالت 
األخضر  التمويل  تطور  تحفز  وأن  الخضراء(،  السندات 
على نحو ثابت، وأن تستكشف العراقيل التي تعيق نشوء 

األسواق الخضراء43.
للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  التمويل  مبادرة  وفي 
فاعلة،  عالمية  مالية  جهة   300 مع  فالشراكة  مثال44. 
تحشد  التأمين،  وشركات  والمستثمرين  المصارف  تشمل 
 التمويل الخاص من أجل التنمية المستدامة. والهدف هو 
من  كل  لخدمة  مناسبًا  العالمي  المالي  القطاع  يصبح  أن 
البشر والكوكب. وتدعم هذه الشراكة مبادئ عديدة للقطاع 

المالي العالمي، بما في ذلك: 
مبادئ لألعمال المصرفية المسؤولة، وتغطي ثلث األعمال 	 

المصرفية العالمية.
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من 	  المائة  في   25 وتغطي  المستدام،  للتأمين  مبادئ 
شركات التأمين في العالم. 

من 	  المائة  في   50 وتغطي  المسؤول،  لالستثمار  مبادئ 
المؤسسات المستثمرة في العالم.

وأنشأ مجلس تحقيق االستقرار المالي، وهو هيئة دولية 
بالنظام  المعنية  األساسية  للمؤسسات  المشورة  توجه 
المالي  باإلفصاح  المعنية  العمل  فرقة  العالمي،  المالي 
المتعلق بالعمل المناخي لمساعدة الشركات على اإلفصاح 
للدائنين  بالمناخ  المرتبطة  المالية  المخاطر  عن  الطوعي 

والمستثمرين وشركات التأمين )اإلطار 1-5(. 
حول  تقريرًا  مؤخرًا  الثالثين  مجموعة  ونشرت 
واستكشاف  انبعاثات،  دون  اقتصاد  إلى  االنتقال   تعميم 
المالية  والمؤسسات  المستثمرين  قرارات  تأثير  كيفية 
على  االستدامة،  على  والحكومات  المانحة  والجهات 
مهمة  القرارات  وهذه  والمتوسط.  القصير  األجلين 
االقتصاد.  واستدامة  الكوكب  على  الحفاظ  من  لكلٍّ 
االنبعاثات  وصول  تسّرع  قد  التقرير  هذا  وتوصيات 
االقتصادية  التوقعات  وتحسن  صفر،  إلى  البلدان  في 

والمالية الطويلة األجل45. 
العالم،  في  المالي  االستقرار  عن  التقرير  ذهب  وقد 
من  أبعد  إلى  الدولي،  النقد  صندوق  عن  يصدر  الذي 

عن  باإلفصاح  الشركات  إلزام  فاقترح  السابق،  التقرير 
الطوعية  الجهود  ألن  مناخية  لمخاطر  تعرضها   مدى 
لم تكن كافية46.  تنطلق هذه الرؤية من تقاعس األسواق 
بالدرجة  المناخ،  مخاطر  إدراج  عن  الرئيسية  المالية 
ويعني  المالية.  والبيانات  األصول  أسعار  ضمن  الكافية، 
غياب الشفافية هذا أن االستثمارات التي تتأثر بالمخاطر 

المناخية هي، بحكم الواقع، مدعومة. 
كما شكك رئيس البنك المركزي األوروبي مؤخرًا بمبدأ 
المركزية  المصارف  بموجبه  تقوم  الذي  السوق،  حيادية 
أن  معتبرًا  السندات،  تركيبة سوق  تحاكي  أصول  بشراء 
الثقة في أسواق ال تدرج في تسعيرتها كلفة تغّير  وضع 
المجلس  وأصدر  المخاطر47.   من  يفاقم  وآثاره  المناخ 
المناخ  تغّير  الفدرالي تقريرًا استنتج فيه أن  االحتياطي 
االضطرابات  ووقوع  االقتصاد  تفكك  احتمال  من  يزيد 
ونقاط  المالية  الصدمات  زيادة  إلى  يؤدي  قد  ما  فيه، 

الضعف في النظام المالي48. 
منظمة  وهو  الدولية،  التسويات  مصرف  ويشير 
والنقدي  المالي  التعاون  تنسيق  على  تعمل   دولية 
ما بين المصارف المركزية، إلى أّن شمول تحليل المخاطر 
صعب  المالي  االستقرار  رصد  في  المناخ  بتغّير  المرتبطة 
للغاية، فلتغّير المناخ أبعاد مادية واجتماعية واقتصادية 

 اإلطار 5-1 فرقة العمل المعنية باإلفصاح المالي المتعلق بالعمل المناخي

الشركات حتى  السوق، تستهدف  المناخي مبادرة طوعية يوجهها  بالعمل  المتعلق  المالي  باإلفصاح  المعنية  العمل  فرقة 
تجارية من  العمل شركات  المناخ1. وتشمل فرقة  لتغّير  المحتمل  المالي  األثر  الراهنة والمرتقبة حول  المعلومات  تفصح عن 
قطاعات مختلفة، وهيئات مالية، ومؤسسات تدير صناديق استثمارية. وتستحضر فرقة العمل القضايا التي تطرأ بسبب تغّير 
باالنتقال،  المرتبطة  والفرص  المخاطر  على  وتركز  مختلفة(  محتملة  لسيناريوهات  تحاليل  على  )بناء  المستقبل  في   المناخ 

بدرجة أكبر، إلى اقتصاد منخفض الكربون. 
لتقييم األصول والمشاريع االستثمارية  الخارجية أسسًا  المعنية  العمل إعطاء المستثمرين والجهات  وتشمل دوافع فرقة 
بشكل مناسب، ما سيساهم في توجيه السوق نحو حشد الموارد المالية، تسهياًل لالنتقال إلى أنشطة أكثر استدامة ومنعة.  

الناتجة  المباشرة  االنبعاثات  اإلنتاجية  لعملياتها  آثار  لثالثة  تقديراتها  عن  اإلفصاح  إلى  الشركات  العمل  فرقة  وتدعو 
رجوعًا  برمتها،  القيمة  سلسلة  عن  الناتجة  واالنبعاثات   ،)2 )المنحى  المباشرة  غير  واالنبعاثات   ،)1 )المنحى  الشركات  عن 
إلى المزّودين والعمليات التي تمت بالتعاقد من الباطن، وُقدمًا إلى مستهلكي  منتجات الشركات ولوجستيات التوزيع 

.)3 )المنحى 
ويعترف تقرير التقدم الذي وضعته فرقة العمل لعام 2019 بصعوبة اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة باالستدامة البيئية 
بأن ما تحقق حتى اآلن ليس  التقرير  التوقعات. كما يعترف  التحاليل ووضع  بإجراء  التي تسمح  والتعرف إلى السيناريوهات 
محدودة،  البيانات  وأن  بدايتها  في  والبنية  الخضراء  األصول  بين  ما  المالية  المخاطر  تقييم  منهجية  وأن  أولى،  خطوات   إال 

وما من معايير مشتركة. 
ولكن المسوح التي أجرتها فرقة العمل تشير إلى أن تزايد عدد الشركات التي تنفذ التوصيات، لدوافع أهمها تحسين السمعة 
واالستجابة لضغوط المستثمرين لتوفير المعلومات حول المخاطر المرتبطة بالمناخ واإلقرار بأهميتها في الحاضر والمستقبل. 
ُيتوقع من الجهات التنظيمية المالية والجهات المشرفة أن تطلب دمج اإلفصاحات الموصى بها في تقارير الشركات. ويمكن 
لمؤسسات تقييم المخاطر أن تبدأ سريعًا بدمج اإلفصاحات في تقييماتها. وقد أصدرت خزينة المملكة المتحدة )وبنك انجلترا 
العمل،  فرقة  توصيات  مع  يتماشى  بما  بالمناخ،  المرتبطة  اإللزامية  اإلفصاحات  نحو  طريق  خارطة  أخرى(  تنظيمية  وجهات 

بالنسبة إلى جميع الشركات والمؤسسات المالية الكبرى في المملكة المتحدة بحلول عام 2025 2.

مالحظات
.United Kingdom HM Treasury 2020 .2 .TCFD 2019 ؛Bernal-Ramirez and Ocampo 2020  .1
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على  وتشتمل  اليقين،  هائلة من عدم  درجة  على  تنطوي 
ديناميات في غاية التعقيد49.

تنظر  التي  التقليدية،  المخاطر  تقييمات  ليست  لذا،   
المخاطر  تطور  سياقات  لتلّمس  كافية  الماضي،  في 
الخضراء”  “البجعة  بمخاطر  يسمى  وما  المناخية. 
اضطرابات  تسبب  وقد  بالمناخ،  ترتبط  أحداث  هي 
المستقبل50.  في  عالمية  مالية  وأزمات  شديدة  مالية 
وضع  خالل  من  المساعدة  المركزية  المصارف  وبإمكان 
وتنسيق  المخاطر،  لتقييم  المستقبل  إلى  تتطلع  أدوات 
آثار  من  للتخفيف  المنظومة  نطاق  على  السياسات 
آليات  تطوير  ذلك:  على  األمثلة  تشمل  المناخ.  تغّير 
الممارسات  في  االستدامة  وإدماج  دولية جديدة،  مالية 

الكربون. المحاسبية والمالية وتسعير 
 ويصّدق مجلس معايير محاسبة االستدامة، وهو هيئة 
نحو  على  ترصد  لكي  المحاسبة  معايير  على   مستقلة، 
على  االقتصادية  العمليات  مختلف  تأثير  أفضل 
تقييم  على  للمجلس  جاٍر  مشروع  وينطوي  االستدامة. 
المتعلقة  والفرص  المخاطر  بإدراج  المستثمرين  اهتمام 
باستخدام البالستيك في معايير صناعتي الورق والمواد 
الكيميائية. فمع تخلي األنظمة والمستهلكين عن التغليف 
يساعد  أن  البحوث  من  الخط  لهذا  يمكن  بالبالستيك، 
االستثمار  لمخاطر  دقة  أكثر  تقييم  على  المستثمرين 

وفرصه في هاتين الصناعتين51. 
المستدامة،  التنمية  أهداف  أثر  معايير  تساعد  وقد 
رأس  وصناديق  والديون،  الخاصة،  باألسهم  المتصلة 
الممارسات  آثار  النظر في  المدراء على  المال االستثماري 
والكوكب.  البشر  على  والسلبية،  اإليجابية  االستثمارية، 
والغرض،  االستراتيجية  على  األربعة  المعايير  وتركز 
األداء،  عن  واإلبالغ  والشفافية  واإلدارة،  والعمليات 

وممارسات الحوكمة52.
واالستثمار في األثر ابتكار حديث آخر في االستثمارات 
األثر  فسندات  والبيئية.  االجتماعية  باألهداف  المتصلة 
أساس  على  للمستثمرين  عوائد  تدفع  مثاًل،  االجتماعي، 
أهداف اجتماعية أو بيئية محددة مسبقًا. وألكثر من 80 
من هذه السندات قيمة استثمارية مجموعها 375 مليون 
دوالر53. وتتيح السندات للحكومات، أو األطراف األخرى 
حالية  قيمة  تدعم  أن  االجتماعية،  بالمنافع  المهتمة 
صافية إيجابية للمستثمرين ال تستطيع الديون التقليدية 
المشروع  تكاليف  تغطية  يمكن  ال  عندما  سيما  ال   دعمها، 

بمكاسب خاصة.
ومصارف التنمية المتعددة األطراف في غاية األهمية 
 ،2019 عام  ففي  المناخي.  العمل  تمويل  لمنظومة  أيضًا 
تمويل  في  المصارف  هذه  استثمارات  قيمة  وصلت 
وكان  دوالر،  مليار   61.6 حوالي  إلى  المناخي   العمل 
المنخفض  الدخل  بلدان  في  منها  المائة  في   67

ه أكثر من ثالثة أرباع مجموع التمويل  والمتوسط. وُوجِّ
الربع  وذهب  المناخ،  تغّير  آثار  من  التخفيف  تدابير  إلى 

المتبقي إلى تدابير التكّيف54.
االستثمار  تحليل  في  اتجاه  مؤخرًا  برز  وأخيرًا، 
واالجتماعية  البيئية  المعايير  مراعاة  يتطلب  واالئتمان 
واألثر.  والعوائد  المخاطر  تقييم  لدى  واإلدارية 
تحديد  واإلداري  واالجتماعي  البيئي  التحليل  ويتيح 
مدى  وتبيان  االئتمان  جودة  على  الناشئة  المخاطر 
يحد  قد  ما  المخاطر،  لهذه  للتصدي  الشركات  استعداد 
المجاالت  هذه  في  القضايا  ألن  المحفظة  مخاطر  من 
مفاجئة  تغييرات  كثيرة،  أحياٍن  في  تسبب،  أن   يمكن 
يقلل  ولذا  المستهلكين.  أذواق  وفي  األنظمة  في 
لمثل  التعرض  من  االستثمار  استراتيجيات  في   إدماجها 
تكون  فقد  نادرة  كانت  وإن  التي  المخاطر،   هذه 

كبيرة جدًا55.
ميدان  في  تدور  التي  الخضراء،  للسندات  وخالفًا 
متخصص، أصبح االستثمار البيئي واالجتماعي واالستثمار 
في الحوكمة جزءًا من العمليات الرئيسية، ال سيما بالنسبة 

للمستثمرين في منتجات الدخل الثابت56.

اتخاذ خيارات أثناء االستجابة لجائحة 
كوفيد-19 والتعافي منها

خالل  محوري  بدور  والنقدية  المالية  السلطات  تضطلع 
أن  يمكن  حوافز  خياراتها  وتشكل  كوفيد-19.  جائحة 
انبعاثات  دون  اقتصادي  نظام  إلى  االنتقال  على  تشجع 
والحد من أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية 

)اإلطار 5-2؛ يمكن االطالع أيضًا على اإلضاءة 2-5(57.

“ تضطلع السلطات المالية والنقدية بدور 
محوري خالل جائحة كوفيد-19. وتشكل 

خياراتها حوافز يمكن أن تشجع على االنتقال 
إلى نظام اقتصادي دون انبعاثات والحد من 

أوجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية.

بإمكانها،  المالية  المؤسسات  بأن  البعض  حاجج  وقد 
عالوة على مواءمة نماذج األعمال المصرفية مع التعافي 
طرق.  بأربع  العملية  هذه  تدعم  أن  والشامل،   األخضر 
أواًل، إعادة بناء الثقة العامة عن طريق دعم األسر المعيشية 
مواءمة  ثانيًا،  صعبة.  تعاٍف  عملية  خالل  والشركات 
األوسع  المصالح  مع  أوثق  بشكل  المساهمين  التزامات 
لجميع أصحاب المصلحة، مثل العمالء والموظفين. ثالثًا، 
 بإمكان القطاع المصرفي أن يركز على مساعدة الشركات 
بإمكان  رابعًا،  المحلّية.  والمجتمعات  والعاملين  الصغيرة 
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المصارف أن تقدم منتجات وخدمات جديدة تمّكن األسر 
المعيشية والشركات من االدخار واالستثمار بطرق تدعم 

هذا االنتقال58.
االستجابات  تنحصر  أن  لزامًا  ليس  أوسع،  منظور  ومن 
في  االنتقال  لتحقيق  العرض  جانب  عند  حلول  في 
االقتصادات والتكنولوجيا؛ فيمكن أيضًا العمل على تحقيق 
انتقال في جانب الطلب، أي في المجتمعات والسلوكيات 
فرادى  البشر،  تطلعات  هو  المنطلق  يكون  وقد  البشرية. 
وجماعات، التي قد تتجمع، من خالل التفاعل مع العمليات 
المتصلة باالقتصاد والطاقة، فتصبح تغييرات على نطاق 
واسع. ويدعو هذا النهج الموّسع أيضًا إلى مشاركة األفراد 

من المجتمعات المهمشة في تطوير المعارف59.
وأضاء استعراض لـ 130 دراسة حول التعافي المراعي 
الهيكلية  اإلصالحات  تشجع  قد  عدة  خيارات  على  للبيئة 

الداعمة لهذا االنتقال60:
زيادة سعر ثاني أكسيد الكربون والحد من دعم الكربون 	 

الضار بالبيئة.
الخضراء 	  االستثمارات  أمام  التنظيمية  العقبات  إزالة 

واعتماد متطلبات تنظيمية مماثلة للسيارات الكهربائية 
مثل وضع حد أدنى من المتطلبات.

توفير برامج التدريب والتعليم المستمر لألشخاص الذين 	 
فقدوا وظائفهم أو سيفقدون وظائفهم.

جعل النظام المالي مستدامًا من خالل تسعير المخاطر 	 
البيئية وشمولها في قرارات االستثمار واإلقراض.

زيادة شفافية الشركات في اإلبالغ عن األبعاد االجتماعية 	 
والبيئية لعملياتها.

تتعافى  التي  للبلدان  المالية  التدابير  ترّسخ  قد   كما 
الكثيف  االقتصادي  النظام   19 كوفيد- جائحة  من 
ُأجري مؤخرًا  األحفوري. وقّيم مسح  للوقود   االستخدام 
تنفيذ  سرعة  المالي  للتعافي  رئيسية  حزمة   25 وشمل 
على  تأثيرها  وإمكانية  االقتصادي،  وتأثيرها  الحزم، 
عدة  لسياسات  وكان  جدواها.  ومدى  المناخي،  العمل 
االستثمار  مثل  االقتصادي،  للتأثير  كبيرة  إمكانات 
والبنى  الطبيعي؛  المال  ورأس  والتدريب  التعليم  في 
والتطوير  والبحث  الخضراء؛  المادية  األساسية 
لشروط  المستوفي  التأهيل  وإعادة  للبيئة؛   بمراعاة 
بلدان  والتجارية. وفي  السكنية  لألغراض  الطاقة  كفاءة 
في  االستثمار  يفوق  والمنخفض،  المتوسط  الدخل 
البحث  أنشطة  األهمية  حيث  من  الريفية  المناطق  دعم 

النظيفة61. والتطوير 
لبلدان  مفيدة  دروس  الكبير  الكساد  من  التعافي  وفي 
نطاقًا  أوسع  احتياجات  منه  فتتبّين  العشرين،  مجموعة 
فسيتطلب  األجل.  القصيرة  المالية  الحوافز  من  بكثير 
 انتقال أخضر وشامل التزامات طويلة األجل )بين 5 إلى 
واإلنفاق  التسعير  في  إصالحات  إلجراء  سنوات(   10
وانبعاثات  للتلّوث  المناسب  التسعير  وسيعّجل  العام. 
االنتقال،  بعملية  األحفوري،  الوقود  وإلغاء دعم  الكربون، 
ويمكن  العام.  لالستثمار  موارد  ويوفر  كلفتها  وسيخفض 

 اإلطار 5-2 جائحة كوفيد-19 والتعافي األخضر

خوسيه أنطونيو أوكامبو  وخواكين برنال

يعاني منها  التي قد  المحتملة  بالصدمات  الوعي  زاد  ما  العالمية،  ظم  النُّ بّينات جلية على هشاشة  في جائحة كوفيد-19 
االقتصاد العالمي إذا ما بلغ نقاط تحّول في حال التقاعس عن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وتؤثر الجائحة وتغّير المناخ 
على حياة البشر والرفاه االقتصادي، ولكليهما تأثير توزيعي سلبي بدرجة كبيرة. واتضحت منهما أيضًا ضرورة تعاون صانعي 
السياسات في بناء ُنهج أكثر شمولية لتحديد المخاطر العالمية وإدارتها، ال سيما المخاطر التي لم ينظر فيها من جميع جوانبها 

ر في إطار تعاون متعدد األطراف1. ولم ُتسعَّ
 وما عاد بإمكان السلطات الوطنية والدولية تأخير أخذ تغّير المناخ في االعتبار أثناء هندسة التعافي األخضر من الجائحة. 
وال بد لها من العمل، في إطار من التنسيق، مع المؤسسات التجارية والمجتمع المدني، لمواءمة تدابير االستجابة التي تتخذها 

مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
طريق  عن  الكربونية  البصمة  من  الحد  المسار:  هذا  على  اتخاذها  يمكن  التي  العامة  السياسات  إجراءات  هي  وكثيرة 
تشجيع االستثمارات المستدامة، مع منظور طويل األمد لعوائد المشاريع االستثمارية يشمل وضع حد أدنى لسعر الكربون 
للشركات،  المقدم  الدعم  الكربون وجعل  الكثيفة  للقطاعات  المقدم  الدعم  وإلغاء  لالنبعاثات(،  األقصى  الحد  )أو خفض 
يمكن  والنقدية،  المالية  للسياسة  وبالنسبة  استدامة.  أكثر  مستقبل  أجل  من  بعملها  مشروطًا  الحالية،  األزمة  من  للنجاة 
للسلطات أن تعزز أنظمة الحيطة وعمليات اإلشراف المتصلة بالمناخ للحد من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية. 
البنية  لألنشطة  تعرضها  بالكشف عن  الفاعلة  الجهات  إلزام جميع  إمكانية  البيئية، مع  للمحاسبة  أطر  اعتماد  أيضًا  ويمكن 
في  المناخية  المخاطر  أكبر،  وبدقة  تدرج،  أن  المركزية  للمصارف  ويمكن  الخضراء(.  األنشطة  عكس  على  بالبيئة  )الضارة 

وعملياتها. ميزانياتها 

مالحظة
.Pereira Da Silva 2020 .1
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لإلنفاق العام أن يعطي األولوية لتطوير الشبكات الذكية 
االبتكار  في  الخاص  القطاع  جهود  ودعم  النقل،  وُنظم 
المدن  في  واالستثمار  الخضراء،  األساسية  والبنية 

المستدامة وشبكات محطات الشحن62.
مواجهة  على  البلدان  السياسات  بعض  تساعد  وقد 
فالتعافي  المناخ.  وتغّير   19 كوفيد- جائحة  من  كل 
البنى  مشاريع  تعززه  قد  الجائحة  من  االقتصادي 
األيدي  من  كبيرًا  عددًا  تشّغل  التي  الخضراء  األساسية 
اليد  على  الضرائب  وخفض  األشجار،  وزراعة  العاملة، 
لتغّير  التصدي  وأما  الكربون.  انبعاثات  وتسعير  العاملة، 
الخدمات  قطاعات  بعض  مساعدة  فتدعمه  المناخ، 
من  كبيرًا  عددًا  تتطلب  التي  االنبعاثات  المنخفضة 
والتعليم  والثقافة  المطاعم  مثل  العاملة،  األيدي 
الصدد،  هذا  في  اتخذ،  وقد   .63 الصحية  والرعاية 
بقيمة  تعاٍف  حزمة  مثل  االستباقية،  التدابير  من  عدد 
وتشمل  األوروبي،  االتحاد  اعتمدها  يورو  مليار   750

دعم طاقة الرياح64.

تحويل األسعار وتغيير األفكار

إشارة  وال  االرتفاع،  الدفيئة في  غازات  انبعاثات  تستمر 
إلى وصولها الذروة65. والفجوة اإلجمالية في االنبعاثات 
أن يتحقق  المئويتين  الدرجتين  لهدف  كان  فإذا  واسعة. 
السنوية  االنبعاثات  تنخفض  أن  يجب   ،2030 عام  في 
الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن  جيغا   15 بحوالي 
البلدان جماعيًا، وبنحو 32 جيغا طن من  عما التزمت به 
درجة   1.5 لهدف  كان  إذا  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ 

مئوية أن يتحقق66.
ذاتيي  يكونا  قد  أساسيان  عامالن  والتسعير  واألنظمة 
معظم  تتخذ  الواقع،  وفي  االنبعاثات.  من  للحد  التعزيز 
أنظمة67.  العالم شكل  أنحاء  البيئية في جميع  السياسات 
استخدام  أو  الهواء  لنوعية  فعالة  أنظمة  وتصميم 
لالنبعاثات،  معايير  ووضع  الغابات،  إزالة  أو  األراضي 
للتعامل  تقني  تقدم  تحقيق  في  أوسع  دورًا  يؤدي   قد 
جهود،  تحّولت  كاليفورنيا،  ففي  الكربون.  انبعاثات  مع 
جهد  إلى  الدخاني،  الضباب  لمعالجة  األمر  أول  بذلت 
المتحدة  الواليات  في  وطني  نطاق  على  تنظيمي 
 ،)1970( البيئة  حماية  وكالة  بإنشاء  وانتهت  األمريكية، 
وتعديالته   )1970( النظيف  الهواء  قانون   وإقرار 
شركات  من  أولية  مقاومة  من  الرغم  وعلى  التالية. 
التكنولوجيا  توفر  عدم  من  وشكاوى   السيارات، 
المتعلقة  الصعبة  الشروط  بتلبية  تسمح   التي 
اإلجراءات  هذه  حفزت  السيارات،   بانبعاثات 
للوفاء  التكنولوجي  االبتكار  األمر،  آخر  التنظيمية، 
يحدث  التنظيم  أن  إلى  سبق  ما  ويشير   بالمعايير68. 

في  المباشرة  مساهمته  على  عالوة  تكنولوجيًا،  تغييرًا 
خفض االنبعاثات69.

 “ الفجوة اإلجمالية في االنبعاثات واسعة. 
 فإذا كان لهدف الدرجتين مئويتين أن يتحقق في 
 عام 2030، يجب أن تنخفض االنبعاثات السنوية 

 بحوالي 15 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون عما التزمت به البلدان جماعيًا، وبنحو 
32 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

إذا كان لهدف 1.5 درجة مئوية أن يتحقق. 

االنبعاثات  تكاليف  الكربون  أسعار  شملت  ما  وإذا   
االجتماعية، فقد تحدث تحواًل هائاًل في حوافز االستهالك 
سماه  ما  تصحيح  على  فتساعد  واالستثمار،  واإلنتاج 
نيكوالس ستيرن أسوأ إخفاق للسوق في التاريخ70. وتغّير 
كهذا قد يحّول الحوافز على نحو غير مركزي، مما يعطي 
كيفية  لتحديد  جديدة  عوامل  واالقتصادات  المجتمعات 
توجيه اإلبداع واالبتكار، والشركات واألنشطة االقتصادية 
القابلة للبقاء، والسلوكيات التي قد تتغّير: من كيفية تنقل 

البشر إلى أي أطعمة يأكلون. 

تسعير الكربون: الفرص والواقع

لوضع  أي  الكربون،  بتسعير  قدمًا  للمضي  شتى  الطرائق 
التكاليف  أدق  بدرجة  تدرج  السوق  في  للكربون  أسعار 
للحد  برامج  وضع  وتشمل  لالنبعاثات.  االجتماعية 
األقصى لإلصدار والتداول باالنبعاثات أو فرض الضرائب 
المسموح  السقف  البرامج  هذه  وتحدد  الكربون.  على 
إطالق  تراخيص  بتداول  يسمح  كما  لالنبعاثات  به 
معّين  بحد  تصاريح  على  تحصل  فالشركات  االنبعاثات. 
االنبعاثات  المنخفضة  الشركات  فتبيع  االنبعاثات،  من 
تصاريحها إلى الشركات العالية االنبعاثات بسعر يظهر من 
وبالنسبة  السعر.  تحدد  التي  هي  السوق  فآلية  التداول، 
على  ضريبة  الحكومات  تضع  الكربون،  على  للضرائب 
تكاليفها  أكبر  بدرجة  السعر  يشمل  حتى  االنبعاثات 
األحفوري.  الوقود  على  االعتماد  عن  فيثني  االجتماعية، 
 48 منها  الكربون،  لتسعير  برنامجًا   61 اآلن  العالم  ولدى 
برنامجًا وطنيًا71، تغطي 20 في المائة من انبعاثات غازات 
فقط  منها  المائة  في   5 من  أقل  أن  إال  العالمية.  الدفيئة 

ر بما يتماشى مع بلوغ أهداف اتفاق باريس. ُتسعَّ
فمن  شديد.  خالف  موضع  للكربون  سعر  وتحديد 
مساويًا  الكربون  سعر  يكون  أن  ينبغي  النظرية،  الناحية 
لكلفته االجتماعية للحد من االنبعاثات بالدرجة المطلوبة، 
االنبعاثات.  العالية  للمنتجات  النسبي  السعر   وزيادة 
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المشترك  العامل  الفريق  في عام 2016، أشارت تقديرات 
للكربون،  االجتماعية  بالكلفة  المعني  الوكاالت   بين 
الواليات  في  الحكومية  الوكاالت  بين  شراكة  وهو 
للكربون  االجتماعية  الكلفة  أن  إلى  األمريكية،  المتحدة 
بلغت 51 دوالر للطن الواحد. وفي ذلك العام، وبناًء على 
والعشرين،  الثانية  دورته  في  األطراف  مؤتمر  توصية 
الكربون  بأسعار  معنية  المستوى  رفيعة  لجنة  أنشئت 
الكربون72.  لتسعير  أدوات  وضع  بشأن  البلدان  لتوجيه 
وخلصت اللجنة، بعد التشاور مع خبراء في هذا المجال، 
من  للطن  دوالر   80-40 عن  يقل  أال  يجب  السعر  أن  إلى 
الكربون بحلول عام 2020 )و50-100 دوالر  ثاني أكسيد 
بحلول عام 2030(، وأن يترافق التسعير مع بيئة سياسية 
داعمة ليكون فعااًل73. ومع ذلك، في عام 2020، لم يتجاوز 
السعر 40 دوالر إال في أربعة بلدان فقط )الجدول 1-5(. 
)يمكن االطالع أيضًا على الفصل 7 للمزيد بشأن تقديرات 

الكلفة االجتماعية للكربون(. 
ولم يبّلغ سوى عدد قليل من البلدان عن انخفاض كبير 
األرجح  على  وذلك  الكربون،  تسعير  بعد  االنبعاثات   في 
منها  عدة  ألسباب  للغاية،  منخفضة  ظلت  األسعار   ألن 
إلى  األسعار  رفع  تواجه  التي  السياسية  المصاعب 
عميق74.  حد  إلى  الكربون  من  التخلص  من  تمّكن   درجة 
تحظى  أو  تنجح،  ال  قد  وحدها  الكربون  تسعيرة  ولكن 
بدعم سياسي، إذا كان األفراد يفتقرون إلى بدائل وُيطلب 
األكبر. ولذلك، فأفضل طرق  العبء  ببساطة تحّمل  منهم 
من  أوسع  مجموعة  ضمن  هي  الكربون  تسعير  تنفيذ 
التي يمكن أن تحظى بدعم جماعي  السياسات والبرامج 

أوسع وتحقق تغييرات أكبر في السلوك )اإلطار 3-5(.
للطن.  دوالر   138 وهو  األعلى،  السعر  السويد  ولدى 
وارتفعت   1991 عام  في  الكربون  أسعار  ُحددت  فقد 
خفض  إلى  أدى  مما  الوقت،  مع  الضرائب  معدالت 
والمصانع75.  المنازل  من  كل  في  العالية   االنبعاثات 
كما خفضت حكومة السويد الضرائب في قطاعات أخرى، 
مثل الضرائب على اليد العاملة، لموازنة ارتفاع التكاليف 
 ،2017 عام  وبحلول  الطاقة.  على  الضرائب  زيادة  بفعل 
بما  بالمقارنة  المائة  في   26 بنسبة  االنبعاثات  انخفضت 
االقتصاد  توسع  حين  في   ،1991 عام  في  عليه  كانت 
تدريجيًا  التخلص  جرى  وقد  المائة76.  في   75  بنسبة 
من  فانخفض  التدفئة،  ألغراض  األحفوري  الوقود  من 
مجموع  من  المائة  في   2 إلى   ،1990 عام  المائة  في   85
المملكة  فرضت   ،2013 عام  وفي  حاليًا.  االنبعاثات 
من  المنتجة  الكهرباء  على  الكربون  ضريبة  المتحدة 
الواحد  للطن  دوالر   18 إلى  الضريبة  ارتفعت  ثم  الفحم. 
من الكربون بحلول عام 2015 ما أدى إلى تراجع تدريجي 
لحصة الكهرباء المنتجة من الفحم، من 40 في المائة إلى 

3 في المائة بحلول عام 2019 77.

 .78 عامًا قبواًل  الكربون  أسعار  تلقى  أن  المهم  ومن 
فقد  التصميم،  حسنة  الكربون  تسعير  برامج  كانت  فإذا 
خالل  من  السلبية  التوزيع  آثار  مواجهة  على  تساعد 
العامة،  الخدمات  أو  )التحويالت  التوزيع  إعادة  جهود 
اقتطاعات  تكاليف  دفع  أو  العام(  النقل  وسائل  فيها  بما 
أسعار  ارتفاع  عن  للتعويض  أخرى  مجاالت  في  ضريبية 
هذه  تشمل  وقد  العام79.  الدعم  يحشد  قد  ما  الطاقة، 
الضريبة  من  واقتطاعات  النقدية،  التحويالت  البرامج 
معدات  وتركيب  الكربون،  وحصص  العاملة،  اليد  على 
السطح،  على  الشمسية  الطاقة  مثل  النظيفة  للطاقة 
الحيوي وتوزيع مواقد تتسم  الشمسية، والغاز  والتدفئة 
الضرائب  تكون  وعندما  الطاقة80.  استخدام  بكفاءة 
من  للحد  شاملة  سياسات  من  جزءًا  الكربون   على 
الشفافية  وترسخ  لها.  الدعم  نطاق  يتسع  االنبعاثات، 
هذه  استخدام  كيفية  بشأن  الواضح  والتواصل 
تكون  وقد  السياسات.  لهذه  العام  القبول  اإليرادات 
أيضًا.  الدولي  الصعيد  على  مهمة  الضرائب  تصاعدية 
مسؤولة  العالم  في  لالنبعاثات  منتجة  بلدان   10 فأكبر 
أقل  أّما  االنبعاثات،  مجموع  من  المائة  في   45  عن 
فقط81.  المائة  في   13 عن  فمسؤولة  المائة  في   50 
كبح  في  المتمثل  المزدوج  التحدي  سبق  ما  ويبّين 
أن  غير  البيئية.  المساواة  عدم  ومعالجة   االنبعاثات 
يحدده  ال  البلدان  عبر  الكربون  لتسعير  التوزيعي  األثر 
مستوى االنبعاثات أو الدخل وحده، ال سيما وأن التباين 
المصنفة  البلدان  مجموعة  في  حتى  البلدان،  بين  كبير 
اقتصاداتها  لهياكل  تبعًا  وذلك  نفسها،  الدخل  فئة  ضمن 

وأنماط تجارتها82. 

 “ من المهم أن تلقى أسعار الكربون قبواًل عامًا. 
 فإذا كانت برامج تسعير الكربون حسنة 

 التصميم، فقد تساعد على مواجهة آثار التوزيع 
التوزيع  إعادة   السلبية من خالل جهود 

 )التحويالت أو الخدمات العامة، بما فيها 
 وسائل النقل العام( أو دفع تكاليف اقتطاعات 

 ضريبية في مجاالت أخرى للتعويض 
 عن ارتفاع أسعار الطاقة، ما قد يحشد 

الدعم العام.

القدرة  على  الكربون  تسعير  تأثير  من  قلق  وهناك 
يكون  أن  المتوقع  من  ولكن  الخاص.  للقطاع  التنافسية 
التأثير على االقتصاد إيجابيًا، كما يرد في اإلضاءة 3-5. 
الكربون  على  الضرائب  أن  إلى  االقتصاديون  ويشير 
البنية  تطوير  وتعزز  التكنولوجي  االبتكار  ستحفز 
البريطانية،  كولومبيا  ففي  واسع83.  نطاق  على  األساسية 
الصناعية  التنافسية  القدرة  فقدان  من  يتضرر  لم  كندا، 
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الجدول 5-1 أسعار الكربون تختلف وهي أقل بكثير من تقديرات التكاليف االجتماعية لالنبعاثات 

البلد أو المنطقة دون اإلقليمية

السعر في عام 2020 
)دوالر للطن من ثاني 

أكسيد الكربون(
 سنة 
التنفيذ

انبعاثات غازات الدفيئة المغطاة في نطاق االختصاص

 مليون طن من 
النسبة المئويةثاني أكسيد الكربون

ضرائب الكربون

3120103249أيرلندا

312010129آيسلندا

2820152329البرتغال

01990174بولندا

7201951280جنوب أفريقيا

2819922540الدانمرك

13819914440السويد

520175839شيلي

53201417135فرنسا

7319904036فنلندا

3020084270كولومبيا البريطانية )كندا(

112004315التفيا

3201437846المكسيك

6019914762النرويج

ُنظم تداول االنبعاثات

3120052,25545االتحاد األوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج

11201634450أستراليا

22200713248ألبرتا )كندا( 

1320138545بيجين )الصين( 

2201412250تشونغتشينغ )الصين(

4201311855تيانجين )الصين(

18201548970جمهورية كوريا

62011718سايتاما )اليابان(

202008611سويسرا

520136140شنتشن )الصين(

6201317057شنغهاي )الصين(

620101320طوكيو )اليابان(

4201620060فوجيان )الصين(

4201336760قوانغدونغ باستثناء شنتشن )الصين(

1201318250كازاخستان 

17201237585كاليفورنيا )الواليات المتحدة األمريكية(

1720136685كيبيك )كندا(

820181520ماساتشوستس )الواليات المتحدة األمريكية(

6200910818المبادرة اإلقليمية لغازات الدفيئةأ

2320084551نيوزيلندا

4201420845هوبي )الصين(

أ. جهد تعاوني بين واليات ديالوير، ورود آيالند، وفيرجينيا، وفيرمونت، وكونيتيكت، وماساتشوستس، وميريالند، ومين، ونيو جيرسي، ونيو هامبشاير، ونيويورك، في الواليات المتحدة األمريكية.
مالحظة: تختلف مصادر انبعاثات الكربون المشمولة اختالفًا كبيرًا بين البلدان. وعند تنفيذ أسعار انبعاثات الكربون، غالبًا ما يبدأ واضعو السياسات بقطاع الطاقة والشركات الصناعية الكبيرة، 

ولكنهم يستثنون مصادر االنبعاثات األخرى مثل التصنيع الكثيف االستخدام للطاقة.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات مستقاة من لوحة البيانات الخاصة بالبنك الدولي لتسعير الكربون.
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 اإلطار 5-3 عوائق الكفاءة في آليات تسعير الكربون

ويليام غبوهوي وكاترين باتيلو، إدارة الشؤون المالية، صندوق النقد الدولي

بالسرعة والنطاق  إيجاد االستثمار  إلى  المناخ، فهو ال يؤدي  تغّير  آثار  التخفيف من  أدوات  الكربون هو أشهر  أن تسعير  مع 
الالزمين لالنتقال إلى نظام طاقة نظيفة.

ولتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في تسعير الكربون، ال بد من معالجة الكثير من عوائق السوق وإخفاقات الحكومات:

الخاص 	  المتجددة للقطاع  الطاقة  المتعلقين باالستثمار في  المعارف والبحث والتطوير  ترك  تناقل المعرفة. ال يمكن 
وحده، ألنها من المنافع العامة إلى حد ما. ولكن تناقل نتائج البحث والتطوير ونشر التكنولوجيا سيحول دون حصول 
العام.  الدعم  غياب  األمثل في  المستوى  استثمارات دون  إلى  ما سيفضي  استثماراتها،  عوائد   الشركات على كامل 
الفكرية  الملكية  إلى حد ما عن طريق حماية  الممكن معالجته  الناشئة، ومن  التكنولوجيات  التناقل شائع في  وهذا 
وغيرها من األنظمة، ولكن دعم البحث والتطوير العام والحوافز الضريبية الهادفة )مثل المنح الرأسمالية والخصومات 
األجل  الطويلة  التكنولوجيات  في  الخاص  االستثمار  تحفيز  تضمن  تدابير  فيها  الطاقة(  إمدادات  وتعريفات  الضريبية 
سياسات  تغّير  بسبب  المستقبل  في  مضمونة  ليست  التكنولوجيات  هذه  عوائد  وأن  سيما  ال  الكربون،  والمنخفضة 
في  والتطوير  البحث  على  العام  اإلنفاق  توفير  مع  مترافقًا  الكربون  أسعار  فتحديد  المناخ.  تغّير  آثار  من  التخفيف 

تكنولوجيات الطاقة المتجددة أثبت مثاًل نجاحه في حشد االستثمار في األسواق الناشئة1.
فتوليد 	  التقليدية،  التكنولوجيات  لصالح  الكفة  ُترجح  تسترد  ال  التي  والتكاليف  الحجم  وفورات  الدخول.  حواجز 

 الكهرباء على نحو يتوخى الكفاءة في استخدام الطاقة، والطاقة من المصادر المتجددة ينطويان في أحيان كثيرة 
لقطع  اإلمداد  وسالسل  التجميع  وخطوط  المصانع  إلنشاء  الثابتة  التكاليف  )مثل  مرتفعة  أولية  تكاليف   على 
بالثقة  تشعر  أن  قبل  االستثمار  عن  الشركات  يثّبط  ما  اليقين،  عدم  من  كبير  قدر  على  وكذلك  الكهربائية(،  السيارات 
الطاقة  توليد  حصص  )بشأن  واألنظمة  العام  الدعم  توفير  المهم  من  لذا،  النظيفة.  التكنولوجيات  سوق  حجم  بشأن 
المتجددة مثاًل( التي تعزز اليقين بشأن الطلب على التكنولوجيات النظيفة. فمثاًل، قد يضمن حظر المصابيح المتوهجة 
 استدامة الطلب على مصابيح الصمام الثنائي للضوء )LED(، ما يدعم تطوير هذا النوع من المصابيح بأسعار معقولة 

عالية. وكفاءة 
العوامل الخارجية للشبكة. قد يؤدي اإلخفاق في التنسيق إلى منع قوى السوق، وحدها، من نشر شبكة متداخلة من 	 

التكنولوجيات التي تتطلب بنى أساسية إضافية تتيح ألحد المستثمرين أن يفيد الشركات األخرى، كما هي الحال بالنسبة 
للمركبات الكهربائية والبنية األساسية الالزمة لشحنها. لذلك، فإن استثمار القطاع العام في البنى األساسية، مثل شبكات 

نشطة للكهرباء ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك التنسيق الدولي مهمان للغاية.
واألنظمة 	  السياسات  في  االتساق  وعدم  المعلومات؛  إلى  االفتقار  الحكومات.  وإخفاقات  األسواق  اختالالت 

التي  األنظمة  أما  المتجددة.  الطاقة  مصادر  في  االستثمار  تعيق  كلها  المالئمة  غير  االستثمار  وظروف  واألسواق؛ 
فتتيح  المنتجات،  في  الكربون  محتوى  أو  للطاقة  المنتجات  استخدام  كفاءة  بشأن  المعلومات  عن  الكشف  تحّسن 
على  تفرض  التي  واألنظمة  الكربون.  منخفضة  تكنولوجيات  اعتماد  وتعزيز  مستنيرة  خيارات  اتخاذ  المعنية  للجهات 
 الوافدين الجدد إلى األسواق تكاليف أعلى بشكل غير متناسب، مثل القاعدة التي فرضتها كندا في عام 2015 وهي 
تتطلب االستثمار في احتجاز الكربون وتخزينه في مصانع الفحم الجديدة مع السماح بفترات تعديل طويلة للشركات 
المتجددة  الطاقة  مصادر  دعم  مثل  السياسات،  مجال  في  المتسقة  غير  الحوافز  وإزالة  تثبيط2.  عامل  تمثل  القائمة، 
االنتقال  العامة ولدعم عملية  المصداقية  االعتبار لضمان  أخذه في  بد من  أمر ال  آن واحد،  والوقود األحفوري في 

الكربون. المنخفضة  الطاقة  إلى 
عيوب السوق المالية. تمثل أسواق رأس المال غير المكتملة وغير الكاملة، وأوجه عدم اليقين على األجل الطويل، 	 

والمخاطر السياسية، والمعرفة غير الكافية لتقييم المشاريع المنخفضة الكربون عوامل تعوق تمويل هذه المشاريع. 
للبيئة(  الصديقة  المالية  لألوراق  المرجعية  والمؤشرات  الخضراء  السندات  لعقود  األولي  )النموذج  المالية  فاألدوات 
التكاليف  من  تقّلل  فهي  الخاص،  التمويل  وحشد  األجل،  قصير  منظور  إلى  المالي  القطاع  ميل  لمعالجة  أساسية 
الرأسمالية المرجحة لمخاطر االستثمارات المنخفضة الكربون، وتعيد التوازن بين التصورات حول المشاريع المنخفضة 
الوقود  أنواع  في  العالقة  األصول  مخاطر  عن  الكشف  تشجع  التي  األنظمة  جانب  إلى  البنية،  والمشاريع  الكربون 
والمستثمرين  المركزية  المصارف  لدى  المالية  المحافظ  خيارات  تحّوالت في  إجراء  أيضًا  الضروري  األحفوري3. ومن 
بها  موثوق  كجهات  تعمل  حتى  الوطنية  أو  األطراف  المتعددة  اإلنمائية  المصارف  مشاركة  وزيادة  المؤسسيين 

يمكنها أن تجتذب مؤسسات تمويل أخرى.
 اآلثار التوزيعية. من المحتم أن يؤدي تسعير الكربون إلى زيادة أسعار الطاقة، على األقل على األمد القصير، كما يمكن 	 

تعرضًا  الفئات  أكثر  لحماية  تكميلية  سياسات  اعتماد  الضروري  من  لذلك،  للمستهلك.  الشرائية  القوة  على  يؤثر  أن 
 للمخاطر )األسر المعيشية والمناطق واألعمال التجارية(، لتسهيل انتقالها من جهة والتغلب على المقاومة والمعارضة 
)التي قد تصدر من مجموعات محددة، مثل أصحاب األمالك والموظفين في صناعة الفحم والصيادين والمزارعين الذين 

يعتمدون على الديزل(4. 
)يتبع( 
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موطن  اآلن  والمنطقة  الشركات.  من  قليل  عدد   سوى 
بمجموع  النظيفة،  للطاقة  منتج   200 غنية من  لمجموعة 
 إيرادات يفوق 1.7 مليار دوالر84. ويؤدي تسعير الكربون 
طريق  عن  البعيد،  األجل  على  تنافسية  قدرة  بناء   إلى 
جودة  وتعزيز  الكفاءة  وزيادة  التكاليف  خفض 
المنتجات85. والتسعير يدفع األسواق نحو أشكال أحدث 
التعليم  مكاسب  أيضًا  يحفز  فهو  لذا  التكنولوجيا،  من 

والتنمية القائمة على المهارات، مما يعزز التنمية86.
التطور  يستمر  التنفيذ،  تشوب  التي  التحديات  ورغم 
فالصين  العالم.  أنحاء  جميع  في  الكربون  تسعير  نحو 
وطني  نظام  أول  وأطلقت  اإلقليمية  خبرتها  على  بنت 
البرنامج،  ويغطي   .87 2017 عام  في  االنبعاثات  لتداول 
بموجب  وطنيًا  المحددة  البلد  بمساهمات  المربوط 
الكربون  أكسيد  ثاني  من  طن  مليارات   3 باريس،  اتفاق 
في  األكبر  يجعله  ما  الطاقة،  قطاع  عن  الصادرة 
برنامج  أكبر  ثاني  حجم  ضعف  يقارب  بحجم   العالم، 
ومن  االنبعاثات(88.  لتداول  األوروبي  االتحاد  )نظام 
من  المائة  في   30 على  الصين  برنامج  يؤثر  أن  المتوقع 

الوطنية89. االنبعاثات 
النظيف  النمو  بشأن  كندا  عموم  عمل  إطار  وفرض 
بدأت  والغاز،  والفحم  النفط  على  ضريبة  المناخ  وتغّير 
الكربون  أكسيد  ثاني  من  الواحد  للطن  دوالر   15 عند 

عام  بحلول  دوالر   38 إلى  تصل  أن  على   2019 عام  في 
العوائد  ألن  الدخل  در  إلى  المبادرة  تهدف  وال   .90 2022
على  التجارية  واألعمال  المعيشية  األسر  إلى  تعود  كلها 
اآلثار  العام ويحد من  القبول  يعزز  مما  شكل حسومات، 

للضريبة. التنازلية 
بآليات  االهتمام  يتزايد  أفريقيا،  أنحاء  جميع  وفي 
أبدى  وقد  اآلليات.  هذه  وزخم  الكربون،  إلدارة  السوق 
المرتبطة  السوق  بآليات  اهتمامًا  بلدًا   34 من  أكثر 
من  كبير  عدد  ويقدم   .91 وطنيًا المحددة  بمساهماتها 
بناء  في  والمساعدة  المعرفي  الدعم  الدولية  الهيئات 
األدوات.  لهذه  المؤاتية  الظروف  لتهيئة  اإلمكانات 
الذي  المنطقة  في  الوحيد  البلد  هو  أفريقيا  وجنوب 
نصف  من  أقل  أن  وبما  الكربون.  لتسعير  برنامجًا  اعتمد 
والموارد  للتكنولوجيا  سيكون  بالكهرباء،  مزّودة  أفريقيا 
الكهرباء تأثير  المستخدمة لتوسيع نطاق خدمات توفير 

كبير على االنبعاثات في المستقبل92.
فإزالة الدعم عن الوقود األحفوري خطوة هامة لتحويل 
االنخفاض  لكن  الكربون.  تسعير  إلى  إضافة   التحفيز، 
جائحة  خالل  األحفوري  الوقود  استهالك  في  الحاد 
كوفيد-19 في عام 2020 سيؤدي إلى انخفاض يقدر بنحو 
180 مليار دوالر في دعم الوقود األحفوري، أي انخفاض 
المائة  في   27 نسبة  مع  بالمقارنة  المائة،  في   43  بنسبة 

اإلطار 5-3 عوائق الكفاءة في آليات تسعير الكربون )تابع( 

التغلب على االختناقات يجب أن تكون مناسبة في تصميمها ونطاقها واستهدافها، ولكن مع  الرامية إلى  والسياسات 
التكنولوجيات والوقود، وفي  أنواع من  تنحصر في  التي  السياسات  أن تتجنب  الحكومات  المرونة. وعلى  المحافظة على 
المتجددة سياسة  الطاقة  كيلوواط ساعة من  لكل  الثابت  الدعم  فإن  الصدد،  معّينة5. في هذا  تكنولوجيا  تحددها  أهداف 
أكثر مرونة من الحوافز القائمة على االستثمار، واألنظمة التي تفرض اعتماد تكنولوجيات جديدة بغض النظر عن تكاليفها 
المستقبلية، وتعريفات إمدادات الطاقة التي تضمن أسعارًا بالحد األدنى لكل كيلوواط ساعة ولكن ال تسمح باإلمداد على 

نحو يستجيب لظروف السوق المتغّيرة6.
التكنولوجيات  انتشار  بمجرد  تدريجيًا  الدعم  خفض  ثم  ومن  البداية،  في  والتطوير  للبحث  الدعم  زيادة  الحكومات  وعلى 
واستخدامها على نطاق واسع لدى الشركات واألسر المعيشية7. وبما أن ُنهج إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة تضاهي، 
من حيث الكلفة، إنتاج الكهرباء من الوقود األحفوري، يمكن تحويل الدعم من البحث والتطوير إلى النشر، ومن ثم التخلي عن 
هذا الدعم تدريجيًا. ودعم التطوير عند مصدر الخدمات وتصنيع التكنولوجيات النظيفة قد يكونان أكثر فعالية من حيث الكلفة 
الدعم  أن جعل  أقل8. ومع  يواجهون منافسة  الخدمات  عند مصدر  المزودين  الخدمات، ألن  عند مصب  من دعم االستهالك 
الزراعي مشروطًا باعتماد ممارسات صديقة للبيئة يمكن أن يساعد في الحد من اآلثار السلبية على البيئة، قد تكون إزالة الدعم 

الضار بالبيئة أكثر فعالية.
فريدة  فرصة  العالمي،  االقتصاد  إنعاش  إلى  والحاجة  تاريخي،  مستوى  إلى  انخفضت  التي  اليوم  الفائدة  أسعار  وفي 
للحكومات، يمكن أن تنتهزها لالنتقال إلى مسارات منخفضة الكربون. كما يمكن للحكومات أن تضع محددات خضراء على 
الدعم المالي، مثل عمليات اإلنقاذ أو المنح أو القروض أو اإلعفاءات الضريبية أو عمليات شراء األسهم، لدفع الصناعة نحو 
حزم  تنظر  أن  يمكن  نظيفة،  تكنولوجيات  اعتماد  على  الشركات  تحفيز  ولزيادة  لالستمرار.  وقابل  الكربون  منخفض  مستقبل 
لم  إذا  قروض،  إلى  والمنح  أسهم،  إلى  القروض  تحويل  فيمكن  المقدمة،  المعونة  نوع  لتحويل  أحكام  اعتماد  التحفيز في 

تستوف الشروط المتصلة بتغّير المناخ.

مالحظات
يمكن  المحاكاة  4. لنتائج   .Stiglitz and others 2017 Bhattacharya and others 2016؛   .3  .OECD 2017  .2  .Ang, Röttgers and Burli 2017  .1
 .Acemoglu and others 2016 Acemoglu and others 2012؛   .7  .IMF 2019b  .6  .Pomázi 2009  .5 .OECD 2017 IMF 2019b؛  على  مثاًل   االطالع 

.Requate 2005 ؛Fischer 2016 .8



تقرير التنمية البشرية / 2020 1 72

في عام 2019 93. وكما سبقت اإلشارة، تمثل فترة انخفاض 
استهالك الوقود والطاقة هذه ظرفًا مؤاتيًا التخاذ خطوة 

حاسمة نحو اإلزالة التدريجية لدعم الوقود األحفوري94.

اإلضاءة، اقتصاديًا، على التنّوع البيولوجي

بمعدالت  يتراجع  البيولوجي  التنّوع  أن   2 الفصل  بَين 
خطيرة95. وخلص التقرير األخير للمنبر الحكومي الدولي 
البيولوجي وخدمات  بالتنّوع  المعني  والسياسات  للعلوم 
ظم اإليكولوجية إلى أن مليون نوع مهدد باالنقراض،  النُّ
رصد  ويشير  عقود96.  بضعة  غضون  في  منها  والكثير 
أن  إلى  العالمي  البيولوجي  التنّوع  توقعات  في  التقدم 
للتنّوع  آيتشي  أهداف  من  واحدًا  هدفًا  يحقق  لم  العالم 

البيولوجي97.
التنّوع  على  للحفاظ  الحوافز  تغيير  الصعب  ومن 
وأحد  الحياة.  نسيج  لتعقيد  نظرًا  لبيولوجي،  ا
تزال  ال  الحالية  األسواق  أن  هو  الرئيسية  التحديات 
من  الرغم  على  البيولوجي،  التنّوع  قيمة  من  تقلل 
بفضل  البشر  حياة  في  لمساهماته  المتزايد  التقدير 
والتنّوع  البيئية  ظم  النُّ اقتصاديات  مثل  مبادرات 
لتحديد مواقع  االتحاد األوروبي  البيولوجي98،  ومبادرة 
الشامل  والترسيم  وخدماتها99،  البيئية  ظم  النُّ وتقييم 
لمساهمات الطبيعة في حياة البشر100. وفي المقابل، فإن 
بالغ  أمر  السياسات  التدخالت في مجال  قياس  تحسين 

األهمية )اإلضاءة 4-5(.

 “ من الصعب تغيير الحوافز للحفاظ على 
 التنّوع البيولوجي، نظرًا لتعقيد نسيج الحياة. 

 وأحد التحديات الرئيسية هو أن األسواق الحالية 
 ال تزال تقلل من قيمة التنّوع البيولوجي، 

المتزايد لمساهماته  التقدير  الرغم من   على 
في حياة البشر. 

البيولوجي  التنّوع  على  للحفاظ  الحوافز  تتخذ  وقد 
خالل  من  فقط  بالضرورة،  تتشكل،  وال  مختلفة،  صورًا 
الحيوي  المحيط  يحققها  التي  بالمكاسب  االعتراف 
مبادرة  أشارت  وكما  للبشر.  المتنّوعة  البيئية  وُنظمه 
حين  البيولوجي،  والتنّوع  البيئية  ظم  النُّ اقتصاديات 
تنّوع  على  األساسي  البشر  باعتماد  راسخ  إقرار  يسود 
الحياة، عبر القيم الثقافية والروحية، تنتفي الحاجة إلى 
الحدائق  على  الحفاظ  فجهود  بالمكاسب101.  االحتجاج 
استفادت  مثاًل،  البرية،  الحياة  تأوي  التي  الطبيعية 
أي  دون  المجتمع  لها  يوليها  التي  المشتركة  القيمة  من 
والقيم  المنافع  تقدير  ولكن  باألسعار.  مرتبطة  حوافز 

ظم البيئية قد يساعد  االقتصادية الهائلة التي توفرها النُّ
على تغيير الحوافز.

وال بد في هذا السياق من النظر في كيفية تغّير فهمنا 
فطالما  الوقت.  مرور  مع  وتقييمها  الرطبة  لألراضي 
كونها  تجنبها  ينبغي  أماكن  الرطبة  األراضي  اعُتبرت 
الصفراء(.  والحمى  المالريا  )مثل  لألمراض   مصدرًا 
لكن العلم أثبت أن األراضي الرطبة هي ُنظم بيئية غنية، 
متنّوعة  مجموعة  وتوفر  مختلفة،  ألنواع  موائل   فيها 
من الخدمات مثل معالجة مياه الصرف الصحي والحماية 
من الفيضانات وإزالة الفائض من النيتروجين والفوسفور 
من المياه. وهي مصدر غذاء غني لمجموعة متنّوعة من 
للحيوانات  ملجأ  أنها  كما  والنباتات  والطيور  الحيوانات 
الرطبة  األراضي  أكبر  وهي  مثاًل،  بانتانال،  المهاجرة102. 
الباراغواي  على  يمتد  غنيًا  بيئيًا  نظامًا  تشكل  العالم،  في 
نوع.   4,700 لنحو  موطن  وهي  وبوليفيا،  والبرازيل 
إنتاج  في  وساهمت  السياح  من  الكثير  المنطقة  وجذبت 
فول الصويا وتربية الماشية، فنشأت أنشطة اقتصادية في 
70 مليار دوالر  إلى  الرطبة وصلت قيمتها  األراضي   هذه 

في عام 2015 103.
التنّوع  تقييم  يكتسب  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
البيولوجي أهمية سياسية كبيرة في بلدان عديدة. ففي 
المتحدة  المملكة  في  الخزانة  وزير  طلب   ،2020 عام 
التنّوع  القتصاديات  مستقل  عالمي  استعراض  إجراء 
التي  الخدمات  استدامة  االستعراض  وحلل  البيولوجي. 
الثروة  لحماية  به  القيام  يجب  وما  الطبيعة  من  نتلقاها 
هامًا  تذكيرًا  التقرير  أورد  وقد  العالم.  في  الطبيعية 
وفهمنا  البشرية  المعرفة  عن  تنتج  البشرية  األعمال  بأن 
 ،4 الفصل  في  الوارد  للنقاش  صدى  وفي  لطبيعتنا104. 
الطبيعة  بقيمة  استهانة  في  المشكلة  من  جزء  يكمن 
نتعلمه  مما  جزئيًا  تتشكل  التي  تصوراتنا،  عن  تنتج 
بإصالحات  البدء  التقرير  ويقترح  الطفولة.  مرحلة  في 
وفهمها  للطبيعة  الطفل  تقدير  تعّمق  التعليم  نظام  في 
فصلنا  قد  المتنامي  العمراني  فالتوسع  مبكرة.  سن   منذ 
إحراز  يمكن  ال  لذلك  الطبيعة،  عن  وأطفالنا   نحن 
االجتماعية  والمعايير  السلوك  في  كبيرة  تغييرات 
ُنظم  من  لدينا  ما  في  الفهم  هذا  إدخال  خالل  من   إال 

والتعليم. للرعاية 
حفظ  بتنظيم  الحكومات  اضطلعت   ،  وتاريخيًا
الرئيسية.  الموائل  حماية  خالل  من  البيولوجي  التنّوع 
والداخلية  األرضية  المياه  من  المائة  في   15  فحوالي 
و4 في المائة من محيطات العالم هي حاليًا محمية105. لكن 
البيولوجي  التنّوع  لحماية  الحوافز  تسخير  أيضًا   يمكن 
فاألطر  السوق.  آليات  من  مجموعة  خالل  من 
على  للتأثير  أقصى  حدًا  تضع  التي   التنظيمية 
لمالكي  تسمح  حوافز  توفر  الموائل  أو   األنواع 
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التعويضية  األرصدة  بتبادل  الموائل  أو   األراضي 
الناجمة  اآلثار  من  التخفيف  إلى  يحتاج  من  مع 
انتهاكًا  اآلليات  هذه  تعتبر  قد  الحال،  وبطبيعة   عنه. 
بقيمها  الطبيعة  تقدر  التي  األخالقية   للمواقف 
 الجوهرية والعالئقية )الفصالن 1 و3(106. لذلك، فتصميم 
السيئة  الخيارات  لتجنب  حاسم  أمر  وتنفيذها  البرامج 

المعنوية. والمخاطر 

 “ في مواجهة تغّير المناخ وفقدان التنّوع 
البيولوجي، لن تكفي اإلجراءات الفردية 

وحتى اإلجراءات الوطنية لتخفيف 
الضغوط عن كوكب األرض.

حوافز  البيئية  ظم  النُّ خدمات  مقابل  المدفوعات  وفي 
 للحفاظ على التنّوع البيولوجي. فالمستفيدون من خدمات 
 .)4-5 )اإلطار  توفيرها  يسهل  لمن  يدفعون  البيئية  ظم  النُّ
مقابل  مااًل  المياه  مجرى  أعلى  المزارع  مثاًل،  فيتقاضى، 
فيساهم  يستخدمها،  التي  األسمدة  كمية  من  الحد 
المياه.  مجرى  أسفل  المياه  نوعية  على  الحفاظ  في 
المياه،  مع مجرى  أبعد  مواضع  في  يقعون  والمستفيدون 
والمجتمعات  المياه  الصيادين ومحطات  مثاًل،  ويشملون، 
حين  وفي  المدفوعات.  هذه  يسّدد  من  وهم  المحلية، 
كانت  البيئية  ظم  النُّ خدمات  مقابل  المدفوعات  هذه  أن 
تعممت  فقد  سابق،  وقت  في  أساسية  بأشكال  موجودة 
بشكلها الحالي في منتصف التسعينات. ومنذ ذلك الحين، 
بشكل  البيئية  ظم  النُّ خدمات  مقابل  الدفع  برامج  تنامت 
كبير، وبلغ عددها 550 في جميع أنحاء العالم، بمدفوعات 

تزيد قيمتها عن 36 مليار دوالر107.

 تعزيز التحرك الجماعي الدولي 
والمتعدد األطراف

البيولوجي،  التنّوع  وفقدان  المناخ  تغّير  مواجهة   في 
الوطنية  اإلجراءات  وحتى  الفردية  اإلجراءات  تكفي  لن 
ويستكشف  األرض.  كوكب  عن  الضغوط  لتخفيف 
التحرك  تعزيز  يواجهها  التي  التحديات  القسم   هذا 
من  للتخفيف  الممكنة  والحوافز  للحدود،  العابر  الجماعي 

تلك التحديات108.
تتحّول  قيم  إلى  التعلم  يفضي  كيف   4 الفصل  ويصف 
إلى أعراف اجتماعية ثابتة. فمن المهم االعتراف بالرابط 
بين تلك األعراف والتحرك الجماعي الدولي. كما ال تقتصر 
األعراف على بلد واحد وال سيما في عصر المعلومات، حيث 
تتجاوز  أن  لألعراف  ويمكن  الحدود،  عبر  األفكار  تنتشر 
متعلقة  أكانت  الراسخة،  واألعراف  الوطنية.  الحدود 
بالحفاظ على الطاقة أو استخدام السيارات الكهربائية أو 

الحد من استهالك اللحوم، يمكن أن تحفز السياسة العامة 
العالمية. ويمكن القول إن االتفاقات الدولية األخيرة مثل 
اتفاق باريس بشأن تغّير المناخ جاءت استجابة للشواغل 

المتزايدة بشأن تغّير المناخ.
اتفاقات  على  البلدان  من  العظمى  الغالبية  ووقعت 
يوحي  ما  الكوكب،  عن  الضغوط  لتخفيف  دولية  بيئية 
فبّيٌن   .)4-5 )الشكل  اإلطالق  على  تحديًا  نواجه  ال  بأننا 
ذاته،  بحد  التوقيع  فعل  مراجعة  ليس  المطلوب   أن 
االتفاقات:  بين  الفعالية  في  التفاوت  سبب  فهم   بل 
غيره؟  من  أقوى  حوافز  يوفر  البعض  أن  يبدو   لماذا 
 ُوقعت اتفاقية التنّوع البيولوجي في مؤتمر قمة األرض 
عقد  نهاية  من  اقترابنا  ومع   .109 1992 عام  ريو   في 
يكن  لم   ،2020-2011 البيولوجي  للتنّوع  المتحدة   األمم 
للتنّوع  لعالمية  ا األهداف  تحقيق  نحو  لتقدم   ا
المحددة  األهداف  ذلك  في  بما  كبيرًا،   البيولوجي 
المشار  النحو  على  المستدامة،  التنمية  أهداف  إطار  في 

إليه سابقًا.
االتفاقات  تطور  كيفية  في  النظر  أيضًا  المهم  ومن 
واشتمالها على فرص لالستجابة للتحديات، مثل المرونة 
تغّير  مع  التعامل  في  للبلدان  باريس  اتفاق  يتيحها  التي 
األعمال  فيها  تشكل  محفزة  عملية  يحرك  إذ  المناخ110، 
إلى  يؤدي  ما  المستقبل،  في  للعمل  خصبة  أرضًا  السابقة 
دورات حميدة من الطموح وااللتزامات المناخية الوطنية 

والتحرك في هذا المجال111.
مرونة،  من  باريس  اتفاق  في  مما  الرغم   فعلى 
فهو يستند إلى االمتثال الطوعي، ويفتقر إلى هيكل إنفاذ، 
أهداف  بلد على حدة على غرار  لكل  أهداف  إلى   وحتى 
هذه  القصور  أوجه  تطلق  وقد  كيوتو112.   بروتوكول 
بعض  تدفع  أو  المجاني،  االنتفاع  لممارسات  العنان 
لمواجهة  الجهد  من  يسير  نزر  بذل  إلى  األطراف 
 التحديات، أو حتى عدم بذل أي جهد أصاًل.  وقد تشكل 
بروتوكول  في  المدرجة  كتلك  التجارية،  القيود 
االنتفاع  ممارسات  لمنع  ممكنة  إنفاذ  آلية  مونتريال، 
هذه  إلى  كيوتو  بروتوكول  تطرق  كما  المجاني113، 
تعريفات  فرض  هو  القيود  بهذه  والمقصود  القيود114. 
االتفاقات،  في  المشاركة  غير  البلدان  على   عامة 
البلدان على المشاركة في  ما يمثل نهجًا قد يحفز جميع 

اتفاق دولي لخفض االنبعاثات115.
على  والقائمة  النطاق  الواسعة  القيود  هذه  أن  غير 
التعريفات قد تنطوي على بعض التحديات )اإلطار 5-5(. 
كيغالي  تعديل  على  التفاوض  جرى   ،2015 عام  ففي 
مركبات  من  تدريجيًا  للتخلص  مونتريال،  لبروتوكول 
دفيئة شديدة  الكلورية، وهي غازات  الكربون  فلوريدات 
إلى  وباإلضافة  كيوتو.  بروتوكول  يشملها  لم  التأثير 
القيود التجارية المعمول بها، يتضمن البروتوكول حوافز 
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ظم البيئية في نيويورك وتنزانيا اإلطار 5-4 الدفع مقابل خدمات النُّ

إدارة األراضي من أجل توفير إمدادات المياه النظيفة في منطقة كاتسكيلز
البيئية.  ظم  النُّ خدمات  مقابل  الدفع  على  مبكر  مثال  نيويورك،  والية  كاتسكيلز،  منطقة  في  األراضي  إدارة  برنامج  في 
الزجاجات. ومصدر  المعبأة في  المعدنية  المياه  العالم، فتكاد تضاهي  األنظف في  بين  نيويورك من  وتعتبر مياه مدينة 
غالون  مليار   1.1 يصل  حيث  كاتسكيلز-ديالوير:  المياه في  من مستجمعات  المدينة هو  مياه  من  المائة  90 في  حوالي 
الصحية  للحياة  كبيرة  أهمية  ونظافتها  المياه  هذه  ولصفاء  نيويورك1.  مدينة  سكان  من  ماليين   9 إلى  يوميًا  المياه  من 

المدينة. لسكان 
أبعد  المياه  على  العثور  تّقر  عندما  التاسع عشر،  القرن  ثالثينات  للمدينة في  نظيف ومستدام  مياه  البحث عن مصدر  بدأ 
شمااًل بداًل من استخدام مصادر محلية غير موثوقة وال تلبي االحتياجات إال على األجل القصير. في ثمانينات القرن العشرين، 
كاتسكيلز-ديالوير  ومستجمعات  كروتون  نهر  ذلك  في  بما  المختلفة،  المياه  مصادر  نوعية  بشأن  قلق  المدينة  في  ساد 
ملكية  كانت  األراضي  من  فقط  المائة  في   30 أن  هو  كاتسكيلز  منطقة  في  مثلت  التي  التحديات  أكبر  وأحد  المائية. 
مزارعو  لجأ  متنامية،  منافسة  والسياحة. وفي مواجهة  الغابية  والحراجة  الخاصة  للزراعة  يستخدم  الباقي فكان  أما  عامة؛ 
والجداول  التربة  إلى  الملّوثات  تدفق  زيادة  إلى  أدى  ما  للماشية،  مركزة  وإدارة  مكثفة  زراعية  ممارسات  إلى  كاتسكيلز 
من  إضافية  ضغوط  مع  والحراجة،  األراضي  إدارة  في  المستدامة  غير  الممارسات  بفعل  البيئة  تدهور  واستمر  والبحيرات. 
السياحة المتنامية وإنشاء الطرق، فتزايد التلّوث المتأتي من مصادر غير نقطية2. وبسبب المخاوف المتعلقة بسالمة المياه، 

برز توافق على ضرورة تصفية المياه. 
لكن كلفة مرفق التصفية كانت مرتفعة للغاية، بقيمة قدرت بحوالي 5 مليارات دوالر، باإلضافة إلى تكاليف تشغيل سنوية 
بداًل من  التلّوث  إدارة مصادر  النهج األكثر فعالية هو  إذا كان  المياه ما  لذا، تساءلت سلطة  250 مليون دوالر.  بنحو  قدرت 
السماح بتلويث المياه ثم تبديد الموارد على تنقيتها. ولكن الجهات الناظمة للمياه رأت أن تتبع مختلف مصادر التلّوث وإدارتها 
سيكونان في غاية الصعوبة. وعلى الرغم من ذلك، أجرى مفّوض إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك سلسلة من الدورات 
المزارعون  بّين  بينما  لها،  المتاحة  والخيارات  قلقها  بواعث  اإلدارة  أوضحت  حيث  والشركات،  المحليين  للمزارعين  التعليمية 

منظورهم للمسألة الذي يركز على المنافسة والتكاليف.
الحلول.  في  معًا  للتفكير  فرصة  لهما  وأتاحت  الطرفين،  لدى  والفهم  الوعي  من  المفتوحة  المشاورات  هذه  زادت 
وكان لدى الجميع مصلحة في تهيئة بيئة أفضل، تتوفر فيها فرص تجارية محلية مستدامة. وآخر األمر، أنشئ، في أوائل 
التسعينات، برنامج المزرعة بكاملها )Whole Farm Program( باالستناد إلى اقتراح تقدم به المزارعون المحليون لمعالجة 
التلّوث،  مكافحة  بشأن  التوجيه  له  قدم  تقنيًا  فريقًا  مزارع  كل  استقبل  النماء.  على  المحلية  الشركات  ومساعدة  التلّوث 
إضافية.  تكاليف  أي  دون  التلّوث  خفض  من  المزارعين  مّكن  ما  التجارية،  لألعمال  المتكاملة  اإلدارة  بشأن  والمشورة 
البرنامج على أساس  المزارعون إلى  التلّوث. وانضم  الرأسمالية لمكافحة  المدينة تكاليف الموظفين والتكاليف  وتحملت 
85 في المائة منهم على األقل في غضون خمس سنوات لضمان المشاركة الكافية الضرورية  طوعي، بشرط أن ينضم 

للنجاح3.
ظم البيئية هذا مّكنت المدينة من الحفاظ على المياه العالية  وروح االبتكار التي وجهت برنامج الدفع مقابل خدمات النُّ
زارت  اعترافًا عالميًا. كما  النموذج  المياه مشكلة. وقد اكتسب  ببيئة أفضل، فلم تعد تصفية  التمتع  الجودة، والمنطقة من 
المنطقة، للتعرف على ممارساتها االبتكارية، وفود من بلدان من جميع أنحاء العالم، مثل أوزبكستان وأيرلندا وجمهورية كوريا 

وسنغافورة وشيلي وفرنسا وكولومبيا والهند4.  

السياحة البيئية في تنزانيا
لدى جمهورية تنزانيا المتحدة تنّوع بيولوجي هو من بين األوسع على هذا الكوكب، وللحفاظ عليه يتمتع حوالي 38 في 
المائة من مساحة أراضيها بالحماية5. لكن، كما هي الحال في العديد من البلدان، برزت مخاوف كثيرة من أن المناطق المحمية 

قد ال ُتحترم احترامًا كاماًل في غياب حوافز محلية تساعد على الحفاظ عليها.
تقع سهول سيمنجارو على حدود محمية وطنية، وهي موطن لمناطق مهمة للغاية، ترعى فيها الحيوانات البرية والحمر 
تتعلق  تقليدية  ممارسات  ولديها  الماساي،  قبائل  األولى،  بالدرجة  السهول هم،  يدير  ومن  األمطار.  الوحشية في موسم 
بالماشية، تشمل الرعي الموسمي الذي يحمي المنطقة. ولكن األراضي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب تحّول إلى الزراعة 
وسط  السياحية  الرحالت  منظمو  فيها  ينشط  جذابة،  سياحية  مناطق  أيضًا  والسهول  الصغيرة.  الحيازات  أصحاب  اعتمده 
الحياة البرية. وتزايد النشاط الزراعي بين األسر المعيشية يهدد النظام البيئي، ويؤدي إلى انحسار المساحات المتاحة لرعي 
السياحية  للجوالت  الفرص  تقليص  وإلى  الماساي،  قبائل  لدى  بالماشية  المتعلقة  التقليدية  وللممارسات  البرية  الحيوانات 

في الحياة البرية.
واختبر، في منطقة تيرات، مشروع يدفع في إطاره منظمو الرحالت السياحية رسومًا للقرى المحلية مقابل منع اإلنتاج 
ومنظمات المحلية  والقرى  المحليين  السياحية  الرحالت  منظمو  وضع  وقد  السهول.  في  المشروع  غير  والصيد   الزراعي 

)يتبع( 
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ظم البيئية في نيويورك وتنزانيا  )تابع(  اإلطار 5-4 الدفع مقابل خدمات النُّ

األقساط  وعدد  الرسوم  مقدار  ذلك  في  بما  االتفاق،  تفاصيل  جماعي  بشكل  المنطقة  في  العاملة  المدني  المجتمع   
ومن ينبغي أن يدير األموال. وكان إشراك المجتمع المحلي أمرًا حاسمًا في بناء الدعم وضمان االمتثال. وقد أدى إشراك 
المصلحة.  أصحاب  بين  الثقة  بناء  إلى  المنطقة  في  المعروفة  المدني  المجتمع  ومنظمات  السياحية  الرحالت  منظمي 
فحددت رسوم منخفضة بما يكفي لتمكين منظمي الرحالت من المساهمة، ولكن مرتفعة بما يكفي لتحقيق تدفق من 
الدخل الفائض للقرية المحلية. وأدى ذلك إلى مزيد من الدعم للمشروع، ألن أهل للقرية تمّكنوا من اتخاذ قرار جماعي بشأن 

كيفية توزيع األموال6.
ظم البيئية هذا ليشمل قرى أخرى في المنطقة، وال يزال نموذجًا  ومنذ ذلك الحين، توسع نظام الدفع مقابل خدمات النُّ

لمشاريع مماثلة للحفاظ على التنّوع البيولوجي ودعم التنمية االقتصادية المحلية والحد من الفقر.

مالحظات
 .FAO 2016 .5  .Dunne 2017 .4 .Chichilnisky and Heal 1998 3. يمكن االطالع أيضًا على .Appleton 2002 .2 .Watershed Agricultural Council 2019 .1

.Ingram and others 2014 .6
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أبعادًا مختلفة  الفصل  لالمتثال116. ويستكشف هذا  قوية 
بين  أرضية مشتركة  إيجاد  قد تحول دون  التي  للعوائق 
يواجهها  التي  النطاق  الواسعة  التحديات  ويبّين  البلدان، 
الضغوط  لتخفيف  الدولي  الجماعي  التحرك  تحقيق 
الحوافز  لتغيير  الممكنة  السبل  إلى  ويشير  الكوكب،  عن 

لتشجيع التحرك المشترك.

الحد من عدم اليقين، واستهداف المجموعات

لهذه  وما  الكوكب،  عمليات  في  المتأصل  اليقين  عدم 
المرتبطة  التحديات  أحد  هو  تداعيات،  من  العمليات 
وفي  نطاقًا.  أوسع  أهميته  كانت  وإن  المناخ،  بتغّير 
مقدار  على  اليقين  عدم  يغلب  المناخي،  النظام   حالة 
الغالف  في  الدفيئة  غازات  تركيز  تزايد  به  سيتسبب  ما 
يسمى  ما  )أو  الحرارة  درجات  في  ارتفاع  من  الجوي 
قد  التي  المحتملة  العتبات  للمناخ(117، وعلى  بالحساسية 
لالطالع   2 )الفصل  كارثية  عواقب  إلى  تخطيها  يؤدي 
األرضي(118.  النظام  في  التحّول  نقاط  على  أعمق  بشكل 
اليقين  عدم  تعاظم  مع  أصعب  الجماعي  والتحرك 
اليقين  عدم  من  التخفيف  فإن  ولذا  العتبات،  هذه   بشأن 
قد يحفز، بدرجة أكبر، إحداث تغييرات سلوكية للتصدي 

المناخ119. لتغّير 

 ، كبيرًا العتبة  بشأن  اليقين  عدم  يكون  وعندما 
يسمى  ما  بمثابة  االنبعاثات  تخفيف  حوافز   تصبح 
جماعيًا،  البلدان،  أدت  إذا  فحتى  السجين.   بمعضلة 
لدى  سيظل  العتبة،  تجاوز  خطر  من  الحد  في   دورها 
التخفيف  مقدار  لتقليص  حافز  حدة،  على  بلد،  كل 
يتحمله  ما  البلد  ذلك  يخفض  حينئذ،  به.  يسهم  الذي 
وقوع  احتمال  يزيد  ولكنه  كبيرة،  بدرجة  تكاليف  من 
مجتمعة  البلدان  تواجه  وحين  ضئيلة.  بدرجة  الكارثة 
ستكون  مماثل،  نحو  على  فتتصرف  الحوافز  هذه 
جهود  في  إجمالي  انخفاض  هي  المرجحة  النتيجة 
بشأن  اليقين  عدم  يكون  حين  وبالمقابل،  التخفيف120. 
السجين  معضلة  من  الحوافز  تتحّول  متدنيًا،  العتبة 
أسهل  تحقيقه  والتنسيق  التنسيق،  حيث  من  تحدٍّ   إلى 

من التعاون. 
اليقين،  عدم  لمستوى  األساسي  الدور  إلى   وبالنظر 
من  الحد  في  محورّية  المبكر  اإلنذار  إشارات  تكون  قد 
المناخ في  اليقين. وقد اقُترح وضع أطلس لمخاطر   عدم 
لمخاطر  التعرض  مدى  قياس  بهدف  النامية  البلدان 
الدولي  الجهد  هذا  يرفد  وقد  المناخية121.  الصدمات 
إلى وضع مؤشرات  الرامية  واإلقليمية  الوطنية  العمليات 
الحقًا،  الجهد،  هذا  نتائج  وستربط  المناخية122.  للمخاطر 
بخطط تخفيف مخاطر الكوارث. وبالنسبة للبلدان النامية، 
سيسد هذا الجهد ثغرة خطيرة في قياس قابلية التعرض 

 اإلطار 5-5 الحوافز المتعلقة بالتجارة في االتفاقيات الدولية، هل هي مقنعة وفعالة؟

التسرب هو من بين القضايا التي تواجهها االتفاقات الدولية. لنفترض أن هناك معاهدة دولية تتفق فيها األطراف على خفض 
انبعاثاتها الكربونية بوضع سياسات محلية مناسبة. لن يكون على بلد ليس طرفًا في المعاهدة أن يتكّيف محليًا مع ضريبة على 
الكربون أو نظام للترخيص، وستحظى السلع المستوردة من هذا البلد بميزة غير عادلة على السلع المنتجة في البلدان األطراف 
الحدودية  الضرائب  يعدل  أو  المستوردة،  السلع  على  كربون  تعريفات  المعاهدة  بلد طرف في  يفرض  وقد  المعاهدة.  في 

النافذة على الواردات من البلدان غير األطراف في المعاهدة.
وستحيد التعديالت على الضرائب الحدودية آثار التسرب. ولكن هذه التعديالت يجب أن تكون شاملة، وأن تستند إلى كمية 

االنبعاثات الناجمة عن إنتاج مجموعة كاملة من السلع المستوردة، وهذه الكمية يصعب تقديرها.
ومن الممكن تصميم بعض القيود التجارية بهدف الثني، مباشرة، عن عدم المشاركة. ويتطلب ذلك قيودًا واسعة النطاق، 
مثل االمتناع عن إعطاء امتيازات تجارية للبلدان غير المشاركة أو للبلدان التي انضمت إلى المعاهدة ولكن تبّين أنها ال تمتثل 
لها. غير أن المشكلة في هذه القيود هي أنها ال تمثل تهديدًا رادعًا، فالبلدان تضر نفسها أيضًا عندما تعلق االمتيازات التجارية 

لبلد غير مشارك.
لذا، إذا لم تشارك البلدان القوية اقتصاديًا في المعاهدات أو لم تمتثل ألحكامها، ستفتقر هذه التهديدات إلى المصداقية. 
العموم،  وعلى  أيضًا،  الحوافز  وتنطبق هذه  مكلفًا.  تجاري مهم  مع شريك  التجارية  العالقات  يكون قطع  أن  المرجح   فمن 

على أي حالة تعالج فيها مجموعة مشكلة ترتبط بالتحرك الجماعي.
وقد يكون إلضافة سياسات وعقوبات قوية ترتبط باإلنفاذ عواقب أخرى. فقد ترغب األطراف في الحد من وطأة االتفاق 
أثناء المفاوضات لضمان عدم فرض العقوبات. وكانت األحكام المتصلة بالتجارة في بروتوكول مونتريال فعالة، حيث حّولت 
التخلص التدريجي من مركبات فلوريدات الكربون الكلورية إلى عملية تنسيق تتسم بنقاط للتحّول. ولكن، لم تختبر بعد فعالية 

القيود التجارية المشتركة المتصلة بالمناخ.

.Kotchen and Segerson 2020 ؛Barrett 2008 :المصدر
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لإلنذار  نظام  بمثابة  يكون  وقد  المناخ،  تغّير   لمخاطر 
المبكر من الصدمات المناخية.

 “ جرى توثيق أمثلة عديدة على التعاون 
المشتركة،  الطبيعية  الموارد  إدارة   في 

التنظيم  آليات من الحوافز ذاتية   بدعم من 
 لإلشراف على الموارد المشتركة على النطاقين 

 الصغير والمتوسط. وأحد األسباب هو أن 
 السلوكيات ال تحركها فقط المصالح الفردية، 

إلى   بل أيضًا سلوك اآلخرين، ما يعيدنا 
االجتماعية. األعراف 

على  ُتعتمد  سياساٌت  الجماعي  التحرَك  تعزز  وقد 
المجموعة  أداء  على  وترتكز  المجموعات،  مستوى 
الحاالت،  هذه  وفي  الفردية123.  الممارسات  من  بداًل 
المخصصة  الحقوق  إلى  الجزاءات  أو  المكافآت  تستند 
يكون  حين  السياسات  هذه  تتحقق  وقد  ما.  لمجموعة 
تصرفات  مراقبة  من  أسهل  المجموعات  نتائج  رصد 
عندما  أو  الواحدة،  المجموعة  داخل  البلدان  أو  األفراد 
 تكون المعامالت أقل كلفة ضمن المجموعة. فقد ال يكون 
حدة،  على  كّل  المزارع،  رصد  مثاًل،  المستطاع،  ضمن 
لمعرفة مدى مساهمتها في تلّوث المياه )التلّوث المتأتي 
مراقبة  الصعب  من  ليس  ولكن  نقطية(،  غير  مصادر  من 

جودة الكتل المائية المتأثرة.
وتشمل األمثلة على الترتيبات على مستوى المجموعات 
البيئية  ظم  النُّ خدمات  برامج  مقابل  جماعيًا،  الدفع، 
المتعلقة  المدفوعات  ألثر  دراسة  ففي  سابقًا.  المذكورة 
كانت  المكسيك،  البيولوجي في تشياباس،  التنّوع  بحفظ 
التي  المحلية  المجتمعات  لدى  الغابات  إزالة  معدالت 
ظم البيئية أقل  شاركت في برنامج الدفع مقابل خدمات النُّ
المشاركة124. وفي إكوادور،  بالمجتمعات غير  منها مقارنة 
برنامج  في  شاركت  التي  المزارعين  مجتمعات  شددت 

الدفع الجماعي القيود على الرعي125.

التعلم من المستوى المحلي

قد  اآلليات  من  متنّوعة  مجموعة  أن  أيضًا  األمثلة  تبّين 
تحدٍّ  وكأنه  التعاون  ر  ُيصوَّ ما  وكثيرًا  التعاون.  تحفز 
إلى  األفراد  أفعال  تؤدي  حيث  مشاعات،  بمأساة  أشبه 
نتيجة واحدة  اجتماعيًا. وتحقق  المنشود  نتائج بخالف 
الخيارات  لكن  كافة،  للمعنيين  أكبر  عوائد  األقل  على 
استخدم  وقد  النتيجة.  هذه  يحقق  ما  ليست  الفردية 
 هذا التصور على نطاق واسع لدراسة تغّير المناخ وإدارة 

الطبيعية126. الموارد 

في  التعاون  على  عديدة  أمثلة  توثيق  جرى  ولكن 
من  آليات  من  بدعم  المشتركة،  الطبيعية  الموارد  إدارة 
المشتركة  الموارد  على  لإلشراف  التنظيم  ذاتية  الحوافز 
هو  األسباب  وأحد  والمتوسط127.  الصغير  النطاقين  على 
أن السلوكيات ال تحركها فقط المصالح الفردية، بل أيضًا 
االجتماعية128.  األعراف  إلى  يعيدنا  ما  اآلخرين،  سلوك 
وهذه األمثلة تعني أيضًا أن اآلليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
الثقة  تتطلب  حوافز  إلى  غالبًا  تستند  فهي  بالسياق، 

والتبادل، لذا قد ال تنجح إال على النطاقات األصغر129. 
تغّير  مثل  عالمي،  نطاق  على  تحديات  ولكن حتى في 
تحقيق  الممكن  من  البيولوجي،  التنّوع  وفقدان  المناخ 
 الكثير، حتى في ظل صعوبة التعاون العالمي. فكما تقول 
من  عالمي،  بجهد  االكتفاء  من  “بداًل  أوستروم:  إلينور 
متعدد  نهجًا  وتصميم،  قصد  عن  نعتمد،  أن  لنا  األفضل 
مكاسب  نجني  حتى  المناخ،  تغّير  مشكلة  إزاء  المحاور 
السياسات  تجربة  لنشجع  وكذلك  متعددة،  نطاقات  على 
المتنّوعة المعتمدة على نطاقات متعددة والتعلم منها”130.
المحلي  الصعيد  على  العالمية  التحديات  ولمواجهة 
غازات  انبعاثات  من  الحد  فجهود  عدة131.  مكاسب 
بالجسيمات  التلّوث  من  الحد  إلى  تؤدي  مثاًل،  الدفيئة، 
محلية132.  مكاسب  فتحقق  ما،  منطقة  أو  مدينة  في 
وخلصت مراجعة تناولت 239 دراسة استعرضها األقران 
آثار  من  التخفيف  لسياسات  المشتركة  المكاسب  أن  إلى 
تغّير المناخ وحدها، مثل الحد من تلّوث الهواء، وتعزيز 
التنّوع البيولوجي، وزيادة أمن الطاقة، وتحسين نوعية 
التلّوث133.  من  التخفيف  تكاليف  غالبًا،  تفوق،  المياه، 
للمكاسب  كانت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ففي 
القيمة  تحديد  جهود  من  كبيرة  حصة   المشتركة 
والمكاسب،  التكاليف  تحاليل  في  للمكاسب   النقدية 
النظيف  الهواء  لقانون  الرئيسية  القواعد  جميع  في 
الفترة  خالل  البيئة  حماية  وكالة  عن   الصادرة 
1997-2019 134. وهذه أمثلة على تحقيق منافع مشتركة، 
ومكاسب  عامة  منافع  توفر  الفاعلة  الجهات  فمساهمات 
إجراءات  من  والكثير   .135 المساهمة للجهة  خاصة 
حوافز  فيها  مشتركة،  مكاسب  تتضمن   التخفيف 
مثاًل،  االستثمار،  على  معًا  للعمل  المحلية   للمجتمعات 
الكهرباء  لتوفير  المتجددة  الطاقة  مصادر   في 
به  الطاقة، فيساهم  الفائض من  أما  المنزلي.   لالستخدام 
الجميع.  على  التكاليف  يخفف  قد  ما  الشبكة،   في 
انبعاثات  من  الحد  إلى  أيضًا  اإلجراءات  هذه  وتؤدي 
في  االستثمار  يعود  مماثل،  نحو  وعلى  الدفيئة.  غازات 
محلية،  بمكاسب  النفايات  من  للتخلص  أفضل  مرافق 
فإن  لذلك  العالمية136.  االنبعاثات  خفض  في  ويساعد 
المحلي  المجتمعات  المناقشات والمبادرات على مستوى 

في غاية األهمية137.
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بين  الموازين  باختالالت  اإلقرار  أيضًا  المهم   ومن 
والفوائد  األفضليات  حيث  من  الفاعلة  الجهات 
الطاقة  سخرت  مثاًل،  فكوستاريكا،   .138 والتكاليف
الكهرمائية وتخلصت، إلى حد كبير، من انبعاثات الكربون 
الدول  بين  أيضًا  كبيرة  والفوارق  الكهرباء139.  إنتاج  في 
المتعددة  الشركات  مثل  األخرى،  الفاعلة  والجهات 
فالحكومات  المدني.  المجتمع  ومنظمات  الجنسيات 
الضيقة  المصالح  أيدي  في  للوقوع  عرضة  الوطنية 
بالوقود  المرتبطة  المصالح  أن  سيما  ال  السياسية، 
المناخ140.  لتغّير  للتصدي  العمل  مع  تتعارض  األحفوري 
مركزة  األحفوري  الوقود  صناعات  أن  إلى  وبالنظر 
مركزة  التعاوني  العمل  معارضة  تكون  قد  جغرافيًا، 
على  تؤثر  ال  أو  المصالح  هذه  تغيب  وحيثما  أيضًا.  هي 

السلطة، قد يبرز العمل الجماعي على نحو أيسر.

االستفادة من العوائد المتزايدة: في العدد قوة

تنحو العوائد إلى التزايد في حال التحرك الجماعي لحل 
مشكلة، ما يعني أن المكاسب التي يجنيها أي طرف تتنامى 
مع ازدياد عدد األطراف المساهمة141. وهذا المنحى يغّير 

بعدد  الفردية  المنفعة  ترتبط  ال  للتعاون، حيث  المحفزات 
المساهمين )الشكل 5-5(. 

نتيجة  اإلجراءات  من  متزايدة  عوائد  تتحقق  وقد 
انخفاضًا  الحلقات  هذه  تشمل  وقد  ارتدادية.  لحلقات 
الجديدة،  التكنولوجيات  نشر  بعد  التكاليف  في  تدريجيًا 
الجديدة  الزراعية  العمليات  أو  الخضراء  الطاقة  مثل 
آثار  تشكل  فقد  الدولية،  الساحة  على  أما   .)3 )الفصل 
الدانمرك،  نقلت  فقد  العوائد.  لزيادة  قوية  قناة   التعلم 
مثاًل، ما تعلمته عن تشغيل الشبكات الكهربائية على طاقة 
الرياح المتغّيرة إلى المشغلين الصينيين142. وقد استفادت 
االنبعاثات،  لتداول  الوطني  نظامها  تطوير  في   الصين، 

من قدر كبير من الخبرة الدولية143.
وقد تتراكم عوائد متزايدة، أيضًا، عبر تأثير الشبكات. 
فالمحّوالت المحفزة التي أدخلت في السبعينات خفضت 
بشكل كبير من انبعاثات السيارات الضارة144. والمحّوالت 
من  هما  الرصاص  من  الخالي  والوقود  المحفزة 
التكنولوجيا  هذه  إدخال  وبعد  التكميلية.  التكنولوجيات 
بتوفير  إيطاليا  في  الوقود  محطات  بدأت  ألمانيا،  إلى 
الوقود الخالي من الرصاص استجابة لألنشطة السياحية 
الرصاص  من  الخالي  الوقود  اعتماد  جعل  ما  ألمانيا،  من 
هذا145.  الشبكات  تأثير  بسبب  بكثير  أسهل  إيطاليا  في 

الشكل 5-5 تعاون محفز مع عوائد متزايدة

مالحظة: يمثل المحور العمودي المردود للطرف الفاعل األول )i( من العمل الجماعي كدالة للمتغّير A )مقدار مساهمة اآلخرين - المحور األفقي(. بدون زيادة في العوائد، 
يكون المردود الفردي )i( لعدم التعاون دائما أعلى منه في حال التعاون. لكن زيادة العوائد تعني أن المردود على عمل )i( الفردي يعتمد على A أي مقدار المساهمة 
الفعلية. إذا كانت العوائد المتزايدة قوية بما فيه الكفاية، يتقاطع منحنى التعاون مع منحنى عدم التعاون عند مستوى معّين من A، ويصل إلى نقطة تحّول يصبح التعاون 

فيها أفضل.
.Hale 2020 :المصدر

التعاون مع زيادة كبيرة في العوائد

عدم التعاون
التعاون مع زيادة متواضعة في العوائد

التعاون بال عوائد متزايدة

A

نقطة تحّول

)A(
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محطات  وصول  فبمجرد  الكهربائية،  السيارات  وأما 
مكاسب  تساعد  أن  يمكن  حرجة،  عتبة  إلى  الشحن 
ومن  الجديدة.  التكنولوجيا  هذه  ترسيخ  في  الشبكات 
دولية،  اتفاقات  سخرت  التقنية،  المعدات  اختيار  خالل 
السفن،  عن  الناجم  التلّوث  لمنع  الدولية  االتفاقية  مثل 
الدولي146.  التعاون  لتحقيق  الشبكية  الخارجية  المؤثرات 
األعراف  السابقة  اإلجراءات  هذه  أيضًا  تغّير  وقد 
إلى  آخر تفضي  إلى طريق  السياسية، وترشد  والعمليات 

زيادة العوائد147.

 “ تنحو العوائد إلى التزايد في حال التحرك 
 الجماعي لحل مشكلة، ما يعني أن المكاسب 

ازدياد عدد   التي يجنيها أي طرف تتنامى مع 
 األطراف المساهمة. وهذا المنحى يغّير المحفزات 

 للتعاون، حيث ال ترتبط المنفعة الفردية 
بعدد المساهمين. 

واالستفادة  المتزايدة  بالعوائد  االعتراف  ويساعد 
التعاون  لحشد  فعالية  أكثر  حوافز  تشكيل  في  منها 
تدريجي  بشكل  كبيرة  مكاسب  تحقيق  مع  الدولي، 
الحكومية  الفاعلة،  الجهات  بعض  وتعتبر  ودينامي148.  
وغير الحكومية، أن المكاسب الخاصة مرتفعة بما يكفي 
لتدفعها إلى التصرف كمحرك أول. بالنسبة للمناخ، تشير 
قد  األوروبي  االتحاد  أن  إلى  مؤخرًا  ُبذلت  التي  الجهود 
إلطالق  الكافي  النطاق  لديه  الذي  األول  المحرك  يعتبر 
المحركين  تصرفات  تغّير  قد  كما  متزايدة149.  عوائد 
الجهات  لدفع  كافية  بدرجة  التأثير  عوامل  األولين 
الفاعلة األخرى، أي الحكومات والشركات، إلى المساهمة 

أيضًا في التحرك الجماعي150.
باريس محفزًا،  اتفاق  اعتبار  يمكن  المنظور،  هذا  ومن 
أجل  من  انتهازها  ينبغي  فرصًا  توفر  تحّول  نقطة  أو 
بالمكاسب  الوعي  تزايد  مع  سيما  وال  العوائد،  زيادة 
التزامات  أمام  الباب  فبفتح  المناخي.  للعمل  المشتركة 
غير  الفاعلة من  الجهات  وطنية طوعية ومرنة، وشمول 
والمناطق  المدن  مثل  اإلقليمية  دون  والجهات  الدول 
الفاعلة  الجهات  نطاق  يتوسع  الناشطين،  ومجموعات 
الدينامية  الطبيعة  يرصد  وإذ  فاالتفاق،  المشاركة151. 
والمتغّيرة للتفضيالت، يمّكن الجهات الفاعلة من تحديث 
محددة  بالتزامات  تعّهد  آلية  بذلك  فيشكل  تعّهداتها. 
وبذلك،  تصعيدها.  إلى  وصواًل  لها  مراجعة  ثم   ومن 
قد يشكل االتفاق دورة حميدة ومتصاعدة من الطموح152. 
فيحل  العوائد،  تزايد  يرسخ  أال  ذلك؟  في  الخطر  فما 
باحتمال  اإلقرار  ولكن  األسفل153.  إلى  سباق  محله 
لتوفير  جديدة  آليات  أمام  المجال  يفتح  العوائد  زيادة 
االتفاقات  في  وللنظر  الدولي  الجماعي  للتحرك  حوافز 

فحوافز  جديدة.  زاوية  من  باريس،  اتفاق  مثل  القائمة، 
مبكرة،  أحادية  إجراءات  اتخاذ  تشجع  التي  التحّول 
أعمال  عن  الناتجة  المتزايدة  العوائد  نشر  تعزز  ثم  ومن 
األكثر  األخرى  الفاعلة  الجهات  إلى  األوائل  المتحركين 
على  العوائد،  زيادة  منطق  باستخدام  تساعد،  قد  ترددًا، 
شبه  أو  الشامل  التحرك  إلى  تحّول  نقطة  إلى  الوصول 
العقابية  وغير  المرنة  الدولية  االتفاقات  وتوّفر  الشامل. 
الفردية  منافعها  تتجاوز  قد  التي  الفاعلة  للجهات  حيزًا 
الحكومية  غير  الفاعلة  للجهات  فالسماح  العمل.  تكاليف 
المدني  المجتمع  منظمات  ذلك  في  بما  الوطنية،  ودون 
والشركات المتعددة الجنسيات والمدن، بطرح إجراءات 
المناصرين  تقدم  احتمال  من  يزيد  العامة  السياسة  في 
لالنضمام  اآلخرين  حوافز  تغيير  ويمكنهم  أواًل،  للتحرك 

إلى التحرك بمجرد رسوخ العوائد المتزايدة.

اإلقرار بالتباين في المسؤوليات واإلمكانات

أقرت  البلدان  ولكن  الجميع،  يتقاسمه  تحدٍّ  المناخ  تغّير 
المسؤوليات. فأعضاء مجموعة  تباين في  بأن ثمة  أيضًا 
االنبعاثات  من  المائة  في   78 عن  مسؤولون  العشرين 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  وتعود   .154  العالمية
انبعاثات  إلى  بمعظمها،  اليوم،  الجوي  الغالف   في 
والبلدان  المتقدمة155.  البلدان  عن  صادرة   تاريخية 
المناخ،  تغّير  آلثار  المتلقي  الطرف  غالبًا  هي   النامية 
يبّين  وكما   2019 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  أفاد   كما 
أساسًا،  المناخ،  تغّير  تحدي  يرتبط  لذا،  التقرير156.  هذا 

بالعدالة المناخية157.
مونتريال  بروتوكول  أدرج  التباينات،  هذه  ولمعالجة 
واإلمكانات  المتباينة  لكن  المشتركة  المسؤوليات  مبدأ 
للمسؤولية  المتكافئ  غير  بالتوزيع  يعترف  الذي  النسبية، 
أعطيت  وقد  النامية158.  والبلدان  الصناعية  البلدان  بين 
البلدان النامية حدودًا أولية أسهل ومن المتوقع أن تصل 
تتمتع  التي  النهائية  النقاط  نفس  إلى  المطاف  نهاية  في 
خطوة  كيوتو  بروتوكول  اتخذ  وقد  الغنية.  البلدان  بها 
عن  الصادرة  االنبعاثات  على  قيودًا  يفرض  ولم  أبعد، 
من  قلصت  ربما  الخطوات  هذه  لكن  النامية159.  البلدان 

التزام البلدان المتقدمة بنجاحها160.
ُنظم  تصميم  بين  التوازن  ضرورة  تجلت  وقد 
الدولية  المفاوضات  ووقائع  للحوكمة  وفعالة  منصفة 
البلدان  كانت  فبينما  المناخ.  تغّير  حول  النقاشات  في 
في  كيوتو،  بروتوكول  بعد  ما  نظام  بشأن  تتفاوض 
كوبنهاغن  في  األطراف  لمؤتمر  عشرة  الخامسة  الدورة 
الرئيسة  القضايا  بشأن  الخالفات  أدت   ،2009 عام  في 
صفقة  إلى  التوصل  إلى  العميق  الثقة  وانعدام 
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جاهد  التالية،  السنوات  وفي  العيوب.  تشوبها  ضعيفة 
اتفاقات  بصدور  الفشل  شفير  عن  للرجوع  المفاوضون 
باريس  التفاق  أسس  ما  ديربان،  منهاج  ثم  كانكون 
األساسية:  الخالف  قضايا  وشملت   .2015 عام   في 
مختلفة  التزام  مستويات  بين  التفرقة  أي  التفاضل، 
المسألة  هذه  عولجت  وقد  الفقيرة.  وتلك  الغنية  للبلدان 
الطريق  مّهد  ما  باريس  اتفاق  مفاوضات  في   بدقة 
حقبة  أمام  الباب  فيفتح  عالمية  صفقة  أول  يصبح  لكي 

جديدة من العمل المناخي161.

االبتكار لتعزيز العمل الجماعي

المصلحة  وأصحاب  القادة  يتمكن  اإلشارة،  سبقت  كما 
إلدارة  بأنفسهم  أنفسهم  تنظيم  من  غالبًا،  المحليون، 
مورد مشترك بقواعد فعالة. وبالرجوع إلى العوامل التي 
االبتكار  إلى  اللجوء  الممكن  من  الترتيبات،  هذه  تتيح 
لتحقيق تحرك جماعي على مستويات أخرى. فاستدامة 
واإلنفاذ،  الرصد  جودة  على  تتوقف  مثاًل،  ظم،   النُّ
كما تعتمد على رغبة الجهات الفاعلة وقدرتها على رصد 

بعضًا162. بعضها 
االتفاقات  لنجاح  حاسمان  أيضًا  هما  واإلنفاذ  والرصد 
العالمية. فكثيرة هي اآلليات التي لم توضح بشكل كامل 
واالستعراض،  الرصد  آليات  وتشمل  باريس،  اتفاق  في 
الفعالية. وقد سبقت اإلشارة أيضًا إلى أن  ما قد يقّوض 
االتفاق مبني على تعهد ومراجعة وتصعيد. ومن المتوقع 
أن تلتزم األطراف بمساهماتها المحددة وطنيًا، وأن تنشر 
تقارير دورية كل سنتين لتتبع االنبعاثات والتقّدم المحرز 
المحددة وطنيًا ضمن  ولُتحّدث مساهماتها  التنفيذ،  نحو 
الصادرة  التقارير  وتخضع  سنوات.  خمس  مدتها  دورة 
للمالحظات.  وإبداء  فني  استعراض  إلى  سنتين  كل 
عملية  هذه  االستعراض  عملية  تغذي  أن  المتوقع  ومن 
سنوات.  خمس  كل  تحصل  التي  العالمية  التقييم 
المتبقية.  التفاصيل  من  الكثير  تحديد  من  بد  ال  لكن 
العالمي  والتقييم  والمساءلة  الشفافية  آليات  فتطوير 
التعهد  لعملية  ويمكن  فعالية163.  أكثر  االتفاق  تجعل  قد 
ضغط  من  تضيف  أن  بأسره  العالم  أمام   واالستعراض 
ن  تمكِّ قد  كما  الطموحات،  رفع  على  وتساعد  األقران 
واضعي  لمساءلة  أداة  توفير  خالل  من  المحلية  الدوائر 

ومحاسبتهم164. السياسات 
مستوى  لرفع  للبلدان  أتيحت  فرصة  أول  وفي 
بلدان  أعلنت   ،2020 المحددة وطنيًا في عام  مساهماتها 
أنها  عدة عن رفع مستوى طموحها. فأعلنت الصين مثاًل 
تحييد  لتحقق   2030 عام  قبل  انبعاثاتها  ذروة  ستبلغ 
وتضطلع   .165 2060 عام  بحلول  الكربون  انبعاثات  أثر 

لطاقة  مزرعة  أول  بإنشاء  السعودية  العربية  المملكة 
الشرق  في  األكبر  وستكون  عامة،  منفعة  بحجم  الرياح 
اقتصاد  أكبر  ثالث  وهي  اليابان،  وأعلنت  األوسط166. 
الصافية  االنبعاثات  بكمية  بالوصول  التزامها  العالم،  في 
جمهورية  والتزمت   .167 2050 عام  بحلول  الصفر  إلى 
كوريا، وهي االقتصاد الحادي عشر من حيث الحجم في 
الصفر  إلى  الصافية  االنبعاثات  بكمية  بالوصول  العالم، 
المحددة  لمساهمتها  المتوقع  ومن   .168 2050 عام  بحلول 
وطنيًا بعد تعديلها أن تتسق مع هذا الهدف، وستعرضها 
لمؤتمر  والعشرين  السادسة  الدورة  في  كوريا  جمهورية 
تهيئ  قد  سابقًا،  ورد  وكما   .2021 عام  في  األطراف 
مؤاتية  ظروفًا  البلدان  بعض  تتخذها  التي  اإلجراءات 

لتحرك غيرها.

 “ الرصد واإلنفاذ هما أيضًا حاسمان لنجاح 
 االتفاقات العالمية. فكثيرة هي اآلليات 

 التي لم توضح بشكل كامل في اتفاق باريس، 
وتشمل آليات الرصد واالستعراض، 

ما قد يقّوض الفعالية.

المناخي،  العمل  قيادة  ينّوع  بأنه  باريس  اتفاق  ويتميز 
ويشمل جهات فاعلة من غير الدول ودون وطنية، تشمل 
المدن169.  وحكومات  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع 
 وسيتعّين على الجميع زيادة طموحهم وعملهم. وفي سياق 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ يتواصل 
وتعزيز  الدول  غير  من  المصلحة  أصحاب  مع  العمل 
 مشاركتهم، وبإمكان منظمات المجتمع المدني وغيرها أن 
لنموذج  وفقًا  تعتمدها  التي  المناصرة  أنشطة   تصمم 
وقد  الوطنية.  واالستعراض  التنفيذ  وأنشطة  التعهدات 
بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة بالتحرك. ففي أسبوع 
المناخ لعام 2020، قّررت شركات، هي من بين األكبر في 
 )Morgan Stanley( ستانلي  مورغان  وتشمل  العالم، 
اعتماد   ،)AT&T( تي  آند  تي  وآي   )Walmart( وولمارت 
أعلنت  كما  االنبعاثات.  من  للحد  صارمة  زمنية  جداول 
شركة جنرال إلكتريك )General Electric( أنها لن تنشئ 
وحتى  بالفحم170.  تعمل  جديدة  طاقة  محطات  اآلن  بعد 
ولو كانت التطورات الجيوسياسية األوسع نطاقًا، وارتباط 
االلتزامات الدولية بمصالح الدوائر الوطنية هما ما يحدد 
أطراف  مشاركة  إمكانية  على  فالبناء  التعاون،  حوافز 
متعددين قد يعزز هذه الحوافز، خاصة مع تيسر االتصال 
العالمي بين الشعوب والمجتمعات المدنية، ونقاط االرتباط 

االقتصادية المتصلة بسالسل القيمة العالمية171.
دورًا  تؤدي  قد  المساواة  عدم  أوجه  ومعالجة 
المساواة  فعدم  التعاون.  حوافز  تعزيز  في  أساسيًا 
الجماعي  والعمل  التداولي  للفكر  المتاح  الحّيز  من   يحد 
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البشرية لعام 2019،  التنمية  )الفصل 1(. وكما أشار تقرير 
وتبادل  التواصل  بتدني  المساواة  عدم  ارتفاع  يرتبط 
عن  يثني  ما  المعنية172،  الفئات  مختلف  بين  المعلومات 
الفصل  العامة173. ويبّين  المنافع  المساهمة في  الرغبة في 
سالمة  في  الخسائر  المساواة  عدم  أوجه  توازي  كيف   3

المحيط الحيوي174.
بوقوع  التصورات  إطار  أيضًا  المساواة  عدم  ويرسم 
المسؤوليات  وفكرتا  البلدان.  جميع  في  اإلجحاف 
تشكيل  في  سيستمران  كعدالة  والمناخ  المتباينة 
البلدان  تتعهد  باريس،  اتفاق  فبموجب  الدولي.  الحوار 
الوطنية175.  إمكاناتها  مراعاة  مع  طوعية  بالتزامات 
تحسين  خالل  من  البلدان  بين  االختالفات  تتقّلص  وقد 
تمّكن  التي  التكنولوجيا واالبتكارات  إلى  الوصول  فرص 
متاح  والمجال   .)3 )الفصل  الكربون  من  التخلص  من 
التكنولوجيا  إلى  النامية  البلدان  وصول  لزيادة  ومتسع 

الثغرات، وبالتالي تحسين  واالئتمان والتمويل لسد هذه 
حوافز التعاون176.

والثقة والتبادل ركيزتان للتحرك الجماعي177. فبناء أعراف 
سياسات  ووضع  وترسيخها،  والتبادل،  الثقة  على   قائمة 
تساعد على تعزيزها، وتحديد سبل استدامتها عناصر هامة 
العناصر  ولهذه  فشله.  أو  الجماعي  التحرك  نجاح  لتحديد 
توطدت  فكّلما  الدولي،  التعاون  حوافز  على  مباشرة  آثار 
ُنظم  فعالية  ازدادت  الحكومات،  بين  المتبادلة   األفضليات 
تغّير  ومعالجة  والتقييم.  واالستعراض  واإلبالغ  التعهد 
 المناخ بوصفه تحديًا للعدالة والحد من أوجه عدم المساواة 
الفاعلة  الجهات  سيشجع  بينها  وفيما  البلدان   داخل 
االنبعاثات بطريقة تزيد من رغبة اآلخرين  الحد من   على 
 في أن تحذو حذوها178. وستشكل هذه الخطوات نموذجًا 
التحرك  لتعزيز  حوافز  لوضع  استخدامه  يمكن   عامًا، 

الجماعي الدولي لتخفيف الضغوط عن كوكب األرض. 





 بناء تنمية بشرية 
مستنبطة من الطبيعة

الفصل
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الجزء الثاني — تحرك للتغيير
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لغاية اآلن، كان التركيز على المعايير والحوافز والتنظيم.

 لكن، بماذا يمكن الزدهار الطبيعة، بحد ذاته، أن يساهم في التقدم 
على مسار التنمية البشرية في عصر األنثروبوسين؟

 “بالكثير”، يجيب هذا الفصل. فهو يحاجج أنه يمكن تحقيق التنمية 
البشرية بحلول مستنبطة من الطبيعة. وأنه يمكن آلثار المبادرات 

 المحلية، متآزرًة، أن تطال العالم بأسره. وأن السكان األصليين في 
 جميع أنحاء العالم يساهمون بشتى الُسبل، كل يوم، في حماية 

كوكب األرض.

الفصل 6

بناء تنمية بشرية مستنبطة من الطبيعة



1الفصل 6 — بناء تنمية بشرية مستنبطة من الطبيعة 8 5

يمكن االستعانة باألعراف االجتماعية والحوافز لتحقيق 
من  جديد  جيل  تسخير  أيضًا  ويمكن  جذري.  تحّول 
ظم  النُّ لحماية  الطبيعة  المستنبطة من  األفعال   – الحلول 
واستعادتها،  مستدام  نحو  على  وإدارتها   اإليكولوجية 
حلول  نفسه1.  الوقت  في  اإلنسان  برفاه  النهوض  مع 
وأفعال إّنما تنّم عن تمكين األفراد بطرق تعّزز اإلنصاف، 
للطبيعة  الرعاية  روح  من  وتنبع  االبتكار،   وترعى 

)الشكل 1-6(.
من  عادًة  تنطلق  الطبيعة  من  المستنبطة  والحلول 
مبادرات جديدة  انتشار  الرأس، وتتزامن مع  إلى  القاعدة 
في سياقات مختلفة. وهي كثيرًا ما تعتمد على مبادرات 
فيها،  ومشاركتها  المحلية  والمجتمعات  األصليين  السكان 
ذ في مختلف البلدان وعلى جميع مستويات التنمية  وتنفَّ
ظم االجتماعية واالقتصادية،  البشرية، وتنشأ من ُصلب النُّ

لتكّمَل حلواًل من فكر اإلنسان وُصنعه. 

حين يصبح المحلي عالميًا

 في الحلول المستنبطة من الطبيعة قوة لإلسهام في التحّول 
لسببين:  وذلك  العالمي،  المستوى  على  حتى  الجذري، 

أواًل، تآزر اآلثار الناجمة عن العديد من القرارات المحلية 
والمجتمعية، ما قد ُيحدث فرقًا كبيرًا على مستوى العالم؛ 
االجتماعية  ظم  والنُّ الكوكب  ُنظم  بين  الروابط  وثانيًا، 
االقتصادية، إذ يمكن أن تكون للقرارات التي تتخذ محليًا 

آثار في أماكن أخرى، وعلى نطاقات متعددة.
وتوضيحًا للتأثير األول، لنتأّمل في كيف يمكن لمجموعة 
من عشرين إجراًء فعااًل من حيث الكلفة في جميع الغابات 
الزراعية  واألراضي  المروج  وأراضي  الرطبة  واألراضي 
الالزم  التخفيف  في  تساهم  أن  العالم  أنحاء  شّتى  في 
فوق  مئويتين  درجتين  دون  العالمي  االحترار  إلبقاء 
المائة  بنسبة 37 في  الصناعية،  الحقبة  مستويات ما قبل 
 2050 عام  المائة حتى  في   20 وبنسبة   ،2030 عام   حتى 
هذه  التخفيف  طاقات  ثلثا  ويرتبط   .2)2-6  )الشكل 
)أي ما يعادل ربع مجموع مستلزمات التخفيف( بالغابات3. 
القرارات  في  تأملنا  إذا  فيتضح  الثاني،  التأثير   وأما 
على  الساحلية  المائية  األحياء  تربية  قطاع  في  المتخذة 
األكثر  الغذائي  القطاع  األرجح  على  وهو  ضّيق،  نطاق 
آسيا  شرق  جنوب  في  سيما  ال  اليوم،  العالم  في  نشاطًا 
الساحلية  المائية  األحياء  تربية  تضع   .4)3-6 )الشكل 
المحاصيل  إلى  الحاجة  )بسبب  األراضي  على  ضغوطًا 

الشكل 6-1 حلول مستنبطة من الطبيعة وإمكانات لدورة حميدة بين اإلنسان والكوكب

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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الشكل 6-2 عشرون حاًل مستنبطًا من الطبيعة يمكن لها أن توفر نسبة كبيرة من مستلزمات التخفيف للجم االحترار العالمي

.Griscom and others 2017, figure 2 :المصدر

الشكل 6-3 بين المستويين المحلي والعالمي ترابط وثيق

.Keys and others 2019, figure 3b :المصدر
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البرّية للغذاء(، وعلى البيئة المحلية )نتيجة لتدمير الغطاء 
وبُطرق  المنغروف(  أشجار  سيما  وال  الساحلي،  النباتي 
العالمي  حتى  بل  الوطني،  الصعيد  على  تداعيات   لها 
أنواع  إلى  تنتقل  أن  يمكن  أمراض  احتضان  طريق  )عن 
 أخرى، وبإساءة استخدام مضادات الميكروبات على نحو 
 يسبب مقاومة ضّدها(. لكن ممارسات تربية األحياء المائية 
التي تجمع بين توفير سبل العيش والتصدي لهذه المخاطر 
بشكل أفضل قد تحقق مكاسب إقليمية وعالمية. ويندرج 
بين  الترابط  بعد:  عن  لالقتران  العام  النمط  ضمن  ذلك 
العالم  أنحاء  شتى  في  واالجتماعية  اإليكولوجية  ظم  النُّ

)اإلطار 1-6(.
مستنبطة  حلول  وضع  في  مّطرد  نهج  التباع   ويمكن 
تحّوالت  ألجل  الحلول  هذه  قوى  يسّخر  أن  الطبيعة  من 
الفصل  هذا  يسّميه  ما  تحقيق  أي  النطاق،  واسعة  جذرية 

“تنمية بشرية مستنبطة من الطبيعة”.

 “ يمكن التباع نهج مّطرد في وضع حلول مستنبطة 
من الطبيعة أن يسّخر قوى هذه الحلول ألجل 

 تحّوالت جذرية واسعة النطاق، أي تحقيق 
 ما يسميه هذا الفصل “تنمية بشرية مستنبطة 

من الطبيعة”.

الحلول  تنفيذ  كيفية  على  أدلة  التالي  القسم  يقدم 
للنهوض  استخدامها  وسبل  الطبيعة،  من  المستنبطة 
ظم  النُّ بسالمة  التفريط  دون  البشرية  بالتنمية 
القسم األخير، فيتناول إمكانية تحويل  أما  اإليكولوجية. 
لتحقيق  متكامل  نظام  إلى  والمجزأة  المتعددة  الحلول 
على  ويؤكد  الطبيعة،  من  المستنبطة  البشرية  التنمية 
هذا  على  المحلية  والمجتمعات  األصليين  السكان  دور 
دعم  من  بّد  ال  ظمي،  النُّ التكامل  هذا  ولتحقيق  المسار. 
والمؤسسات  الفاعلة  الجهات  مساهمة  قوامه  من  هيكلي 
الحلول  دور  ينحصر  ال  حتى  بينها،  والتنسيق  المختلفة 
 المستنبطة من الطبيعة في جني مكاسب متعددة لمختلف 
على  جذريًا  تحّواًل  ليحدث  يتسع  بل  المصلحة،  أصحاب 

نطاق عالمي.

 تفادي الخسارة في تماسك 
المحيط الحيوي، تمكين األفراد

إمكانية  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  من  تتبّين 
التنمية البشرية دون التفريط بسالمة  التقدم على مسار 
ظم اإليكولوجية. ويصف هذا القسم كيف تساعد هذه  النُّ
المخاطر  عن  الناجمة  الخطر  عوامل  إدارة  على  الحلول 
وتعزيز  وجودتها،  المياه  توفر  وتحسين   الطبيعية، 

األمن الغذائي.

إدارة عوامل الخطر الناجمة عن المخاطر الطبيعية: 

 تنشأ عن المخاطر الطبيعية، مثل موجات الحر والفيضانات 
 الشديدة والعواصف واالنزالقات األرضية وحاالت الجفاف 
العمراني،  والتوّسع  الهجرة  تكتنف  خطر  عوامل   الشديد، 
اإليكولوجية،  ظم  النُّ وتدهور  المساواة  عدم  وتفاقم 
هذه  من  أي  اجتمعت  وإذا  التربة5.  انجراف  ذلك  في   بما 
تتحّول  فقد  التأثر،  وقابلية  الضعف  مع  العوامل 
األرواح6.  ويحصد  واألضرار  الخسائر  د  يكبِّ خطر   إلى 
الطبيعية  بالمخاطر  المرتبطة  الكوارث  عدد  ارتفع   وقد 
المائة  في   75 بنسبة  العالم  أنحاء  جميع   في 
العقدين  وفي  الماضية7.  العشرين  السنوات  مدى  على 
من  بأكثر  أضرارًا  الكوارث  هذه  ألحقت  الماضيين، 
مليون   1.23 بحياة  وأودت  نسمة،  مليارات  أربعة 
ثالثة  تناهز  بقيمة  اقتصادية  خسائر  وأوقعت  إنسان، 
تريليونات دوالر8. والكوارث هي من المسببات الرئيسية 
نتيجة  للنازحين  السنوي  المتوسط  بلغ  حيث  للنزوح، 
الفترة  في  إنسان  مليون   23 حوالي  الطبيعية  للمخاطر 
وتنفيذ  وضع  على  العمل  أصبح  ولذلك،   .9 2019-2009
الكوارث  للحد من مخاطر  استراتيجيات وطنية ودولية 
سنداي  إطار  إليه  يدعو  ما  نحو  على  قصوى،  ضرورًة 

)اإلطار 2-6(.

اإلطار 6-1 اقتران عن بعد بين المزارعين في الهند وتساقط 
األمطار في شرق أفريقيا

على  الهند  في  مزارعين  لدى  الزراعية  الممارسات  تؤّثر  كيف 
تدوير رطوبة  إعادة  الصلة في  أفريقيا؟ تكمن  األمطار في شرق 
إلى  المياه  يدخل  حيث  التبّخر  عملية  في  أي  الجوي،  الغالف 
مطرًا  يتساقط  أن  قبل  بالرياح،  محمواًل  ويتنّقل  الجوي،  الغالف 
المياه  على  المزارعون  يعتمد  الهند،  وفي  أخرى.  أماكن  في 
في  المياه  هذه  تتبخر  استخدامها،  وبعد  الرّي.  في  الجوفية 
أخرى،  مرًة  وتسقط،  أفريقيا  شرق  إلى  فُتحَمل  الجوي،  الغالف 
في شكل أمطار. ويمكن لهذه العملية أن تتوّقف إذا استنفدت 
المياه الجوفية بشكل سريع وغير متوّقع. بعبارة أخرى، قد يتفاجأ 
المياه  إلى  تصل  تعد  لم  مضخاتهم  أّن  يدركون  عندما  المزارعون 
ذلك  يقضي  أن  ويمكن  حقولهم.  رّي  عليهم  فيتعّذر  الجوفية، 
على إمدادات المياه المتبخرة، وأن يؤدي إلى انخفاض كبير في 
هطول األمطار في شرق أفريقيا، مع ما يقابل ذلك من آثار على 
الالزمة  المياه  مثل  المحلية،  اإليكولوجية  ظم  النُّ خدمات  إنتاجية 
االنقطاع  لهذا  تكون  أن  ويحَتمل  واألشجار.  والزراعة  للحيوانات 
الهجرة  على  يحفز  فقد  أيضًا:  إقليمية  آثار  األمطار  هطول  في 
ويشعل نزاعًا على الموارد. وربما يكون نفوق المواشي في أرض 

الصومال إحدى نتائجه غير المتوّقعة.

.Galaz, Collste and Moore 2020 :المصدر
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المخاطر  في  تواتر  من  المناخ  تغّير  أحدثه  ما  ومع 
اإلقرار،  تزايد  وجسامتها،  حدتها  في  وتفاقم  الطبيعية، 
ظم اإليكولوجية في  على مدى السنوات األخيرة، بدور النُّ
يتيح  السياق،  الكوارث10. وفي هذا  التخفيف من مخاطر 
حيث  من  فعالة  تدابيَر  اإليكولوجية  ظم  النُّ سالمة  صون 
توّطد  أن  أخرى،  بسياسات  تعّززت  ما  إذا  يمكنها،  الكلفة 
االستعداد والمنعة لدى المجتمعات المحلية11. وهذه التدابير 
يقابل  األمريكية،  المتحدة  الواليات  استثمارات: ففي  هي 
بقيمة  انخفاض  للكوارث  االستعداد  على  ينَفق  دوالر  كل 
وترتفع  الطبيعية12،  الكوارث  تكاليف  في  دوالرات  أربعة 

النسبة في حالة الفيضانات والكوارث المرتبطة باألعاصير.

مناطق خضراء إلدارة خطر درجات الحرارة الشديدة

الطبيعية  المخاطر  من  وهي  الحر،  موجات  تسببت 
عامي  بين  نسمة   166,000 من  أكثر  مقتل  في  الفّتاكة، 
الحر  لموجات  تعّرضوا  من  عدد  وفاق  و2017.   1998 

في عام 2016 عددهم في عام 2000 بحوالي 125 مليون 
تتسّبب  أن  يمكن  قاتلة،  كونها  جانب  وإلى  إنسان13. 
واالرتفاع  والجفاف  والغثيان  باإلرهاق  الحر  موجات 
الجهاز  أمراض  تفاِقم  وأن  الجسم،  حرارة  في  الشديد 
الذين  المرضى  يكون  أن  ويخشى  المزمنة.  التنفسي 
عرضة  أكثر  العقلية  الصحة  في  مشاكل  من   يعانون 
مرغوبة  غير  وآثار  اعتالالت  من  االحترار  يسببه   لما 
أن  أيضًا  المتوقع  ومن  النفسانية14.  األمراض  ألدوية 
وبالمياه،  بالنواقل  المحمولة  األمراض  من  مخاطر   تبرز 
لموجات  المتوقعة  لآلثار  نظرًا  التغذية  سوء  من  وأيضًا 

الحر على األمن الغذائي15.

“ يمكن للحلول المستنبطة من الطبيعة التخفيف 
من آثار هذه الظواهر الجوية الشديدة على الصحة.

واالرتفاع الشديد في درجات الحرارة وخيم على المدن 
بشكل خاص، ألنها تتحّول بسببه إلى جزر حرارية حضرية. 
فالمباني والطرق وغيرها من الهياكل تمتص حرارة الشمس، 

اإلطار 6-2 إطار سنداي 

منذ أواخر الثمانينات والحد من مخاطر الكوارث يحّل بين أولويات السياسات العالمية. وفي آذار/مارس 2015 في سنداي، 
اليابان، اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث، رسمت بموجبه مسارًا طوعيًا للحد من 
عوامل الخطر الناجمة عن مخاطر طبيعية خالل السنوات الـ 15 المقبلة. وجرى التوقيع على هذا اإلطار، الذي يحاكي إطار 
عمل هيوغو 2005-2015، في نفس السنة التي شهدت التوقيع على أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن إطار 
عمل هيوغو أسفر عن بذل جهود دولية أكثر فعالية وتنسيقًا للحد من مخاطر الكوارث، فقد تفاوتت اإلنجازات بين البلدان. 
وجاء إطار سنداي لتجديد اإلحساس بضرورة التحّرك العاجل، من خالل وضع سبعة أهداف هي: الحد من الوفيات الناجمة عن 
الكوارث العالمية، وخفض عدد األشخاص المتضررين على الصعيد العالمي، والحد من الخسائر االقتصادية المباشرة الناجمة 
بالبنى األساسية  الكوارث  تلحقها  التي  العالمي، والتخفيف من األضرار  المحلي اإلجمالي  الناتج  الكوارث كنسبة من  عن 
للحد من  التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية  البلدان  الخدمات األساسية، وزيادة عدد  الناتجة من تعطيل  الحيوية وتلك 
مخاطر الكوارث، وتعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية، وزيادة توافر ُنظم اإلنذار المبكر والمعلومات المتعلقة بمخاطر 

الكوارث وزيادة إمكانية الوصول إليها1.
في  لتنفيذها  ومحلية  وطنية  استراتيجيات  وضع  البلدان  على  تعّين  االتفاق،  توقيع  بعد  األولى  الخمس  السنوات  في 
السنوات العشر التالية. وهذا العام، 2020، هو الموعد النهائي لذلك، مما يتطلب التحّرك فورًا والعمل على تحقيق أهداف 
محددة، للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. ويتعلق التحدي الرئيسي المتوقع في السنوات العشر المقبلة بالتنسيق الدولي، 

نظرًا إلى أن أهداف اإلطار هي أهداف جماعية مشتركة.
وفي حين أن جائحة كوفيد-19 تتمادى في إزكاء التحديات، يمكن االستعانة بطُرق إدارتها كأمثلة على قدرات البلدان 
وتعزز  تكّمل  أن  الكوارث  للصمود في وجه  إطار سنداي  المبّينة في  واالستراتيجيات  لآلليات  فيمكن  المخاطر.  إدارة  في 
قادرة  بيولوجية  مخاطر  بوصفها  والجائحات  األوبئة  مع  بوضوح،  يتعامل،  فاإلطار  كوفيد-219.  لجائحة  الحالية  االستجابات 
على التسبب بالكوارث. ويمكن االسترشاد بعدة جوانب من اإلطار لالستجابة للمخاطر البيولوجية، مثل تقييم المخاطر )لتعزيز 
المعرفة باألزمة(، وإنشاء آليات تنسيق تشمل أصحاب مصلحة متعددين وآليات للتنسيق اإلقليمي، وبناء منعة البنى األساسية 
المجتمعات  تصورات  على  االجتماعية  والروابط  ظم  النُّ تؤثر  وأخيرًا،  للجميع.  شاملة  تكون  للتعافي  خطط  وإعداد  الحيوية، 
المحلية في ما يتعلق بالمخاطر3. لذلك، يمكن تطبيق النماذج المجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث لتقييم مخاطر جائحة 

كوفيد-19 واالستعداد لها وإدارتها، وهي أمور أساسية في الحد من الوفيات والخسائر الناجمة عن مخاطر طبيعية.

مالحظات
.Scherer and Cho 2003 .3 .Djalante, Shaw and DeWit 2020 .2 .Mysiak and others 2016 .1
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الطبيعية  المساحات  تفعل  مما  أكثر  مجددًا،  تنتجها  ثم 
بشكل عام. والمناطق حيث يزداد تركز هذه الهياكل وتقل 
المساحات الخضراء، تتحّول إلى جزر بحرارة أعلى بكثير 
يواجه سكان  الجزر،  هذه  وبسبب  األخرى16.  المناطق  من 
المدن، ال سيما الفئات االجتماعية األكثر تعّرضًا للمخاطر، 
مخاطر صحية ناتجة من التعّرض للحرارة الشديدة، وهي 
التي يواجهها سكان األرياف17.  المخاطر  أكثر جسامًة من 
آثار  التخفيف من  الطبيعة  المستنبطة من  للحلول  ويمكن 

هذه الظواهر الجوية الشديدة على الصحة.
الهواء،  مكّيفات  مثل  التبريد،  ُنظم  ُتستخدم  ما  وغالبًا 
أثناء  سيما  ال  الشديدة،  الحرارة  درجات  من  للتخفيف 
 موجات الحر. وبما أن بعض السكان ال يستطيعون الحصول 
ظم  النُّ لهذه  يمكن  )إذ  تكاليفها  تحّمل  أو  ظم  النُّ هذه  على 
للتدفئة  المستهَلكة  السنوية  الطاقة  تكاليف  تضاِعف  أن 
الحل  هذا  يؤدي  أن  المحتمل  من  مرات(،  ثالث  والتبريد 
لموجات  التعرض  في  المساواة  عدم  أوجه  تفاقم  إلى 
الحر. وتكييف الهواء يمكن أن يفضي إلى تفاقم العوامل 
إصدار  خالل  من  الحرارة،  درجات  اشتداد  وراء  الكامنة 
والحؤول  المدن،  في  الطلق  الهواء  في  حرارية   طاقة 
 دون انخفاض درجة الحرارة طبيعيًا بعد غروب الشمس، 
مع  التعامل  آلية  فيها  تساهم  مفرغة،  حلقة  يحدث  ما 
موجات الحر في بلوغ درجات الحرارة مستويات قصوى18.

من  المستنبطة  والفعالة  المستدامة  الحلول  ومن 
الحضرية  الحرارية  الجزر  آثار  من  للتخفيف  الطبيعة 
فالتبخر  وحمايته.  واستعادته  النباتي  الغطاء  إنشاء 
إلى خفض  الهواء، ما يؤدي  الحرارة من  النتحي يسحب 
طبيعي.  بشكل  المحيطة  المناطق  في  الحرارة  درجة 
وتظّلل  الشمس  أشعة  واألشجار  النباتات  تمتص  كما 
الطاقة  من  وتقلل  الرياح  على  األشجار  وتؤثر  األرض، 
حجب  طريق  عن  الشتاء  فصل  في  للتدفئة  المستخدمة 
الكربون  أكسيد  ثاني  تمتص  أيضًا  والنباتات  الرياح. 
الدفيئة  غازات  تركيز  بذلك  مخفضًة  األكسجين،  وتنتج 
الخضراء،  المساحات  وبالتالي،  الجوي19.  الغالف  في 
فعالة  أداة  هي  والغابات،  الحضرية  العامة  الحدائق  مثل 
للتعامل مع آثار الجزر الحرارية الحضرية والتخفيف من 

الضغوط البشرية المنشأ على كوكب األرض.

 “ يمكن لحفظ الغابات وغيرها من المساحات 
 النباتية أن يساعد في حاالت الكوارث السريعة 

 الظهور والبطيئة الظهور على حد سواء، 
إذ تقلل هذه المساحات من خطر االنزالقات 
األرضية بعد الزالزل وأثناء حاالت الجفاف.

الخضراء  المناطق  انتشار  آثار  عديدة  دراسات  ووّثقت 
الحضرية على تبريد المدن. ففي ناغويا، في وسط اليابان، 

كانت درجات الحرارة في المناطق الحضرية أعلى منها في 
المناطق الخضراء بما يصل إلى 1.9 درجة مئوية. وكانت 
في  منها  أكبر  النهار  الحرارة خالل  درجات  في  الفروقات 
الليل، وتتسع في الصيف. أما في الشتاء، فكانت الفروقات 
في درجات الحرارة تتضاءل بفعل تساقط أوراق األشجار، 
إلى  ذلك  وأدى  النتحي.  والتبخر  التظليل  من  يقلل  الذي 
المساحات  في  الهواء  حرارة  درجة  في  نسبي  ارتفاع 
الخضراء، وانخفاض الفروقات بينها وبين درجات الحرارة 
الخضراء  المناطق  أثر  أن  وتبّين  الحضرية.  المناطق  في 
ليغطي  الحضرية  المناطق  إلى  يمتد  الهواء  إنعاش   على 
200-300 متر داخلها في الليل، و300-500 متر في النهار20. 
التبريدي  األثر  لتقييم  لندن  في  أجريت  دراسة  وخلصت 
متوسط  أن  إلى  واسعة  حضرية  خضراء  مساحة  لوجود 
الفرق في درجة الحرارة بين المساحات الحضرية والمساحات 
الصيف،  في  مئوية  درجة   1.1 حوالي  كان   الخضراء 
حتى أنه وصل إلى 4 درجات في بعض الليالي، وأن التبريد 
المساحة  داخل  تقريبًا  مترًا   440-20 مسافة  على  امتد 
الحضرية21. وأظهرت دراسات حول درجة الحرارة المكافئة 
للحرارة،  البشرية  اإلدراكات  تصف  التي  الفسيولوجية، 
درجة  تغّير  ظل  في  اإلنسان  لراحة  كمؤشر  وُتستخدم 
كبيرة.  آثارًا  الحضرية  الخضراء  للمساحات  أن  الحرارة22، 
أألثرية  يوان  مدينة ساللة  أسوار  في حديقة   وانخفضت، 
الفسيولوجية  المكافئة  الحرارة  درجة  الصين،  بيجين،  في 
بمقدار درجتين مئويتين في المتوسط، وبنحو 15.6 درجات 
في الساعة الثانية بعد الظهر في يوم صيف حار من شهر 
األهم  العامل  هي  الباسقة  األشجار  وكانت  آب/أغسطس. 

في خفض درجة الحرارة المكافئة الفسيولوجية23.

ظم اإليكولوجية للحد من مخاطر الكوارث النُّ

ظم  النُّ من  مستنبطة  بحلول  الكوارث  مخاطر  من  الحد 
ظم اإليكولوجية،  اإليكولوجية يعني اإلدارة المستدامة للنُّ
ظم واستعادتها من أجل التخفيف من تلك  وحفظ هذه النُّ
المساحات  الغابات وغيرها من  لحفظ  المخاطر24. ويمكن 
الظهور  السريعة  الكوارث  حاالت  في  يساعد  أن  النباتية 
والبطيئة الظهور على حد سواء، إذ تقلل هذه المساحات 
حاالت  وأثناء  الزالزل  بعد  األرضية  االنزالقات  خطر  من 
في  بالغة  أهمية  الرطبة  لألراضي  كذلك،  الجفاف25. 
التخفيف من الفيضانات وفترات الجفاف والتحكم بها26. 
ويمكن للكثبان الرملية والمساحات النباتية الساحلية، مثل 
من  المحاصيل  تضرر  دون  تحول  أن  المنغروف،  غابات 

جراء العواصف الساحلية27.
ظم اإليكولوجية  ويمكن أن تسفر اإلدارة المستدامة للنُّ
 في البحار واألراضي الرطبة واألنهار عن زيادة األرصدة 
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السمكية، ودعم سبل العيش القائمة على مصائد األسماك، 
بالسياحة  والنهوض  الفيضانات،  مخاطر  من  والحد 
المحارية والمرجانية والمستنقعات  واالقتصاد. والشعاب 
والسهول  الحاجزة  والجزر  الرملية  والكثبان  المالحة 
أشجار  ومساحات  والغابات  الرطبة  واألراضي  الفيضية 
على  تساعد  أن  يمكنها  طبيعية  دروع  كلها  المنغروف 
الحؤول دون تحّول خطر ما إلى كارثة، وذلك من خالل 
واالنجراف؛  والرياح  العواصف  من  الساحل  خط  حماية 
وتعزيز األمن الغذائي؛ وتوفير مستويات عالية من تخزين 
الكربون28. ففي خليج نيكويا في كوستاريكا، مثاًل، حيث 
المائة من مجموع مساحة  الزراعي 34 في  التوسع  يهدد 
غابات المنغروف29، بدأت المنظمة الدولية لحفظ الطبيعة 
مشروعًا الستعادة هذه الغابات، من خالل بناء اإلمكانات 
المصلحة  أصحاب  لتمكين  تثقيفي  برنامج  وتنفيذ 

بلدان  ونّفذت  المنغروف30.  زراعة  معاودة  من  المحليين 
المخاطر،  إلدارة  مبتكرة  ُنهجًا  وجيزة  فترة  منذ   أخرى 

ما وّسع نطاق استخدام آليات التأمين )اإلطار 3-6(.
من  المستنبطة  الحلول  من  االستفادة  تعظيم  ويمكن 
عن  الكوارث  مخاطر  من  الحد  في  اإليكولوجية  ظم  النُّ
بالمخاطر  وعيها  من  واالستفادة  المرأة،  تمكين  طريق 
ومعرفتها  االجتماعية  الشبكات  بناء  على  وقدرتها 
الموارد  بإدارة  المتعلقة  وبالمهام  بمجتمعها  الواسعة 
نيبال،  في  المحلي.  المجتمع  ورعاية  الطبيعية  البيئية 
األمطار،  هطول  في  بالتقلبات  المناخ  تغّير  يرتبط  مثاًل، 
المياه  ُندرة  وفاقمت  الفيضانات  خطر  من  زادت  التي 
للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  وكالة  والغذاء. وشرعت 
البرية  للحياة  العالمي  الصندوق  مع  بالشراكة  المتحدة، 
بان  هاريو  برنامج  تنفيذ  في  الدولية،  كير   ومنظمة 

اإلطار 6-3 أول بوليصة تأمين على الشعاب المرجانية لحماية المجتمعات المحلية الساحلية في المكسيك

بثمانية مليارات  دًة أضرارًا  2005، مكبِّ المكسيك في عام  الكاريبي في  البحر  إميلي وستان وويلما ساحل  ضربت األعاصير 
دوالر، ومتسببة بإغالق المطاعم والفنادق في هذه المنطقة التي تعتمد إيراداتها، بدرجة كبيرة، على السياحة1.

لكن أحد الموانئ، وهو بويرتو موريلوس، تعرض ألضرار أقل بفضل شعاب مرجانية حَمته من اآلثار المدمرة لألعاصير. فالشعاب 
97 في المائة )رأس الشعاب المرجانية لوحده يقلل منها بنسبة   المرجانية السليمة قادرة على خفض قّوة الموجة بنسبة 
86 في المائة(2، ما يجعل األمواج أقل تدميرًا بكثير عند بلوغها الشاطئ. ويمكن للشعاب المرجانية أيضًا أن تشكل دفاعات 

ضد األمواج تضاهي، أو حتى تفوق الدفاعات االصطناعية مثل كاسرات األمواج.
وابيضاض  الجائر  والصيد  والتلّوث  العواصف  مثل  طبيعية  مخاطر  بسبب  ر  تدمَّ أو  تتضرر  أن  يمكن  الشعاب  هذه  أن  غير 
 المرجان. فاعتبارًا من عام 2018، كانت نسبة 50 في المائة من الشعاب المرجانية في المكسيك في حالة سيئة أو حرجة3. 
 Swiss Re الطبيعة وشركة للخطر، عملت منظمة حفظ  رزقها  الساحلية وسبل  المجتمعات  أن دمارها يعرض سالمة  وبما 
للتأمين وحكومات واليات المكسيك في عام 2018، في إطار شراكة بينها، على حماية الشعاب المرجانية في شبه جزيرة 

يوكاتان4. وكانت عدة شعاب معرضة لخطر االندثار بسبب التلّوث واألضرار الناجمة عن العواصف.
المناطق  إلدارة  االئتماني  الصندوق  رو  كوينتانا  والية  أنشأت  فقد  التأمين.  فهو  الشراكة،  هذه  قدمته  الذي  الحل  أما 
الساحلية في عام 2018، إلدارة األموال التي ُتجمع لصون الشعاب المرجانية وترميمها. وفي عام 2019، اشترى الصندوق 
العواصف  بعد  المرجانية  الشعاب  ترميم  ستؤمن  البوليصة  وهذه  العالم5.  في  المرجانية  الشعاب  على  تأمين  بوليصة  أول 
التأمين  ويشمل  الساحلية.  المناطق  انجراف  ولمنع  إلدارتها  الالزمة  المالية  الموارد  المحلية  للمجتمعات  موّفرة   العاتية، 

ست بلديات، ويغطي 160 كيلومترًا من المناطق الساحلية، بما في ذلك في كانكون وبويرتو موريلوس.
ومن الدروس الرئيسية المستفادة من هذه التجربة إمكانية استخدام اآلليات المالية لحماية الطبيعة، وأهمية التعاون بين 
الجهات المعنّية المختلفة. وتعود هذه المبادرات بمنافع هامة على 840 مليون إنسان مّمن يخّيم عليهم شبح الفيضانات الساحلية 
في شتى أنحاء العالم، وعلى االقتصادات القائمة على السياحة )زيارة الشعاب المرجانية بوصفها أماكن سياحية تدّر 36 مليار دوالر 
في السنة(6. وقد بدأ البحث في إقامة شراكات مماثلة في أستراليا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والواليات المتحدة األمريكية.

التي  المرجانية  ترميم الشعاب  المتطوعين وسائل  الغّواصين  الكاريبي في المكسيك، تتعلم ِفرق من  البحر  وعلى ساحل 
تحمي الشاطئ. وعقدت منظمة حفظ الطبيعة لقاءات لصيادين وباحثين وأصحاب فنادق ومنظمي رحالت سياحية وممثلين 
عن الحكومات المحلية ومتخصصين في الشعاب المرجانية، ودورة تدريبية للمتطوعين في ترميم الشعاب المرجانية والبنى 
األساسية المحيطة بها. وتعلم الغواصون مهارات مثل التمارين الهوائية تحت المياه، وإدخال قضبان معدنية في المياه لتثبيت 
ِقطع كبيرة من الشعاب المرجانية التي أعيد ربطها مثل العظام المكسورة. واستخدموا اإلسمنت واإليبوكسي البحري على 
قطع من المرجان الميت، وتعلموا استعمال أكياس النايلون القابلة للنفخ في نقل قطع كبيرة من المرجان والمخّلفات التي 

تركتها العواصف7.
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في عام 2011، لمساعدة الحكومة على العمل مع المجتمع 
ظم اإليكولوجية القائمة لبناء المنعة  المدني الستخدام النُّ
إنشاء  خالل  من  األرضية،  واالنزالقات  الفيضانات  إزاء 
مجموعات ُتعنى بإدارة الموارد الطبيعية31. وجرى تقديم 
الدعم ألكثر من 12,000 امرأة وتمكينهّن لضمان تمثيلهّن 
تولت  الحاالت،  معظم  وفي  القرار.  صنع  دوائر  في  فعليًا 

النساء اإلدارة الداخلية للمجموعات )70 في المائة(32.

التنّوع البيولوجي سبيل إلى المنعة

الكوارث،  مخاطر  من  الحد  في  دور  البيولوجي  للتنّوع 
هذه  وظائف  وتعزيز  اإليكولوجية،  ظم  النُّ منعة  وتقوية 
المجتمعات  بمنعة  والنهوض  البيئة،  حماية  في  ظم  النُّ
األكسجين،  تنتج  مثاًل،  البحرية،  فاألعشاب  المحلية. 
الرمل  جسيمات  وتلتقط  األسماك،  مصائد  كفاءة  وتعزز 
كذلك،  المياه.  نوعية  بذلك  نة  محسِّ والطمي،  واألوساخ 
تجذب جذورها الرواسب وتحبسها، فتخفف من انجراف 
الساحلية.  المناطق  العواصف على  آثار  التربة ومن وطأة 
البحرية  لألعشاب  تجّمع  ألكبر  موطن  هي   وإندونيسيا 
مربع  كيلومتر   30,000 من  أكثر  على  يمتد  العالم،  في 
البحرية في  األعشاب  المائة من مجموع  10 في  ويشّكل 
األعشاب  هذه  من  فقط  المائة  في   40 أن  غير  العالم33. 
تتسم بالصحة34. وفي عام 2013، بدأ باحثون من جامعة 
كاليفورنيا، دافيس، وجامعة حسن الدين برنامجًا تجريبيًا 
سوالويزي،  في  البحرية  األعشاب  مروج  الستعادة 
أنواع  من  مختلفة  مجموعات  زرع  خالل  من  إندونيسيا، 
بينها35. وَتبّين أن  أداًء  البحرية لتحديد األفضل  األعشاب 
مدة حياة األعشاب البحرية وتغطيتها زادتا مع زيادة عدد 
األنواع المزروعة، مما يشير إلى أن التعدد الكبير في األنواع 

يمكن أن يكون مهمًا في عملية استعادة هذه المروج36.
وتتمّيز أفريقيا بتنّوع في المحاصيل يخفف من اآلثار 
المحتملة لمسببات اإلجهاد المناخي. وهذا التنّوع يساعد 
يعزز  الجينية  األنماط  اختالف  ألن  التكّيف37،  على   أيضًا 
أصناف  أن  غير  الظروف38.  تغّير  مواجهة  على  القدرة 
بالدرجة  يعزى  تنّوعها،  في  تراجعًا  سجلت  المحاصيل 
 األولى إلى حلول بعض األصناف المحسنة محّل األصناف 
الرفيعة  الذرة  تشهد  ومالي،  فاسو  بوركينا  وفي  المحلية. 
منها  عديدة  عوامل  بفعل   ، جينيًا تآكاًل   والدخن 
األمطار39.  هطول  مستويات  في  الشديدة   التقلبات 
مع  البيولوجي  الدوليةللتنّوع  المنظمة  اشتركت  وقد 
ومالي  فاسو  بوركينا  في  والجامعات  المحلية  الحكومات 
تجربة  على  المزارعين  لتشجيع  مشروع  في   والنيجر 
 وتقييم أصناف متنّوعة من المحاصيل. وفي هذا المشروع، 
جيدة  نوعية  ذات  بذور  إنتاج  على  المزارعون  تدّرب 

العديد  وشكل  المحلية40.  الظروف  مع  التكّيف  يمكنها 
البذور،  إلنتاج  بهم  خاصة  مجموعات  المزارعين  من 
استمر  مالي،  وفي  للبذور41.  مجتمعية  بنوكًا  وأنشأوا 
قادة  وأدرج  خارجي،  مالي  دعم  دون  المشروع 
التنمية42. خطط  في  النهج  هذا  المحلية  المجتمعات 

تحسين توفر المياه وجودتها

 مع أن المياه تغطي 70 في المائة من مساحة األرض، يتوفر 
أقل من 1 في المائة منها كمياه عذبة43. ويواجه هذا المورد 
وأنشطة  المعيشية  متزايدة من األسر  ضغوطًا  الحيوي 
اإلنتاج44. وقد ارتفع استخدام المياه على المستوى العالمي 
بمقدار 6 مرات خالل السنوات المائة الماضية45، و80 في 
المائة من مياه الصرف الصحي تعود إلى البيئة من دون أي 
معالجة46، في حين أن نصف موارد المياه العذبة المتاحة 
ُتخصص كل عام الستخدام اإلنسان47. وبين عامي 1990 
و2010، ازداد تلّوث المياه في األنهار بنسبة فاقت 50 في 
المائة في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية، نتيجة األنشطة 
التخلص من  السكاني وتزايد  والنمو  والصناعية  الزراعية 
 ،1900 عام  ومنذ  المعالجة48.  غير  الصحي  الصرف  مياه 
خسر العالم 64-71 في المائة من األراضي الرطبة الطبيعية 
حوالي  يعيش  لذلك،  ونتيجًة  البشرية49.  األنشطة   بفعل 
في  العالم،  سكان  من  المائة  في   60 أي  شخص،  مليار   4
مليار   3 ويفتقر  دائم50،  شبه  مائيًا  إجهادًا  تواجه  مناطق 
اليدين51.  لغسل  أساسية  مرافق  إلى  منازلهم  في  شخص 
أن  المياه  على  للطلب  المتوقع  من   ،2030 عام  وبحلول 
يواجه  وقد  المائة52،  في   40 بنسبة  منها  المتاح   يفوق 
 6 مليار شخص ُندرة في المياه النظيفة بحلول عام 2050 53. 

لذا، يبقى تعزيز توفر المياه وجودتها تحديًا كبيرًا.

 “ يمكن لإلدارة المتكاملة للموارد المائية، 
في الكثير من األحيان، إتاحة مكاسب متعددة 

للمجتمعات المحلية المختلفة. ومن المهم مراعاة 
ذلك لتشكيل آليات مبتكرة للتمويل الجماعي 

تستخدم لتعميم الحلول المستنبطة من الطبيعة.

من  األساسية  للبنى  وال  بمفردها  للطبيعة  ال  يمكن،  وال 
فعند  التحدي54.  لهذا  التصدي  ذاتها،  حد  في  البشر  صنع 
األمن  لتعزيز  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  تنفيذ 
ظم  النُّ ووظائف  عمليات  من  االستفادة  يمكن  المائي، 
اإليكولوجية لتوفير المياه وإدارتها. وفي بعض الحاالت، 
يكون االعتماد على ُنظم إيكولوجية، مثل أراضي المروج 
أساسية  بنى  إنشاء  من  فعاليًة  أكثر  واألنهار،  والجبال 
الطبيعة  من  المستنبطة  هج  النُّ وبعض  المياه55.  إلدارة 
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مثل  للتطبيق،  القابل  الوحيد  أو  الرئيسي  الحل  توّفر 
األراضي  تدهور  لمكافحة  المزروعة  المساحات  استعادة 
والتصحر. ولكن البنى األساسية ستظل ضروريًة لتحقيق 
بالمياه بواسطة  المعيشية  بعض األهداف، مثل مّد األسر 

األنابيب والصنابير.
الخضراء  األساسية  البنى  بنوك  إلنشاء  ويمكن 
لخدمات  عالمي  مرصد  أو  المائية،  للمستجمعات 
آفاق  يعزز  أن  بالمياه،  المتعلقة  اإليكولوجية  ظم  النُّ
أكثر  المياه  استخدام  فيه  يكون  مستقبل  تحقيق 
عالمي  تقييم  إلى  واستنادًا   .56 واستدامة كفاءة 
أكثر  بالمياه  تزّود  مائية  وأحواض  مستجمعات   شمل 
مدن  أكبر  من  مدينة   4,000 في  شخص  مليار   1.7 من 
عند  المياه  واستعادة  حفظ  يؤدي  أن  ر  المقدَّ من  العالم، 
يقل  ال  ما  في  بالرواسب  تلّوثها  من  التقليل  إلى   المنبع 
في  المستجمعات  هذه  مناطق  من  المائة  في   70 عن 
أن  ويمكن  الالتينية57.  وأمريكا  وأوروبا  وآسيا  أفريقيا 
يعيشون  شخص  مليون   780 على  بالمنفعة  ذلك  يعود 
بلدان  في  الحضرية  المائية  المستجمعات  مناطق  في 
)اعتبارًا  البشرية  التنمية  دليل  من  الدنيا  الُعشرية  في 
للموارد  المتكاملة  لإلدارة  ويمكن   .)2014 عام  من 
متعددة  مكاسب  إتاحة  األحيان،  من  الكثير  في  المائية، 

ذلك  مراعاة  المهم  ومن  المختلفة.  المحلية  للمجتمعات 
تستخدم  الجماعي  للتمويل  مبتكرة  آليات  لتشكيل 

لتعميم الحلول المستنبطة من الطبيعة )اإلطار 4-6(.

إدارة توفر المياه

الحلول المستنبطة من الطبيعة التي تركز على توفر المياه 
تعالج المتطلبات من إمدادات المياه من خالل إدارة تخزين 
المياه وتسربها ونقلها، فتحسن، من أجل تلبية االحتياجات 
 البشرية، مواقع المياه وتوقيت توفرها وكميتها. فاستعادة 
األراضي الرطبة الطبيعية وتحسين رطوبة التربة وإعادة 
أساليب  هي  المثال،  سبيل  على  الجوفية،  المياه  تغذية 
مراعية للنظام اإليكولوجي وتستخَدم لتخزين المياه، كما 
أنها أقل كلفة وأكثر استدامة من بناء السدود وصيانتها58.

وفي الصين، بالكاد يمّثل نصيب الفرد من الموارد المائية 
الوطني،  الصعيد  فعلى  العالمي59.  المتوسط  ربع   المتاحة 
 ال تستوفي 83 في المائة من المياه السطحية و28 في المائة 
تشارك  المأمونة60. وقد  المياه  معايير  الجوفية  المياه  من 
واالتحاد  الصينية  الحكومية  المؤسسات  من  عدد 
الستخدام  مشروع  تنفيذ  في  الطبيعة  لحفظ  الدولي 

اإلطار 6-4 استخدام آليات التمويل الجماعي لزيادة نطاق إدارة المياه المستنبطة من الطبيعة 

في إكوادور، أنشئ صندوق حماية المياه في عام 2000 لحفظ المستجمع المائي الذي يوفر المياه لمنطقة العاصمة كيتو، 
حيث يقيم نحو 15 في المائة من سكان البلد. والصندوق آلية تمويل جماعي تمّول من موارد عامة وخاصة، وتشمل أولوياته 
المياه. واستخِدم الصندوق إلصالح واستعادة أكثر  إدارة  البنى األساسية الخضراء بوصفها حجر األساس في  االستثمار في 
من 15,000 هكتار، من خالل مشاريع متنّوعة في إدارة المياه، والحفظ المستدام للموارد المائية، وترميم الغطاء األخضر، 
ل  والتثقيف البيئي1. وهذا الصندوق، وهو من أول الصناديق المنشأة بهدف إدارة المستجمعات المائية إدارة مستدامة، يشغَّ
اليوم بميزانية سنوية قدرها مليونا دوالر2. وقد جرى تكرار هذه االستراتيجية في أنحاء مختلفة من إكوادور. ففي عام 2015، 
أنشئ صندوق لحفظ نهر داولي الذي يمّد مدينة غواياكيل بالمياه. وهذا الصندوق هو أيضًا بمثابة أداة مالية مشتركة بين عدة 

قطاعات وتشاركية ُتستخدم لحفظ الموارد المائية والمستجمع المائي الذي يمّد السكان بالمياه3.
المياه في  تحالف صناديق  ويقدم  المبادرة.  نطاق هذه  توسيع  على  للعمل  المياه  لصناديق  إقليمي  تحالف  أنشئ  وقد 
وهناك  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  خصوصًا  المياه،  صناديق  إلنشاء  فنية  ومساعدًة  أوليًا  رأسمااًل  الالتينية   أمريكا 
ما ال يقل عن 25 صندوقًا للمياه في مختلف أنحاء المنطقة، تحديدًا في األرجنتين وإكوادور والبرازيل والجمهورية الدومينيكية 
وشيلي وغواتيماال وكوستاريكا وكولومبيا4. وتبني صناديق المياه أدلة على حالة األمن المائي وتساعد على وضع رؤية له 
تكون مشتركة وقابلة للتطبيق، وتجمع بين أطراف متنّوعة، وتحفز اإلرادة السياسية إلحداث تغيير إيجابي. وهي تؤثر على 

حوكمة المياه، وتعزز مشاريع البنى األساسية الخضراء، وتتيح فرصًا استثمارية مثيرة لالهتمام وفعالة من حيث الكلفة5.
وتستخدم منظمة أخرى، هي منظمة Rare، ترتيبات التمويل المختلط والمعاَملة بالمثل كطريقتين مبتكرتين لتعزيز حفظ 
المياه. ففي وادي كاوكا في كولومبيا، مثاًل، أنشئ برنامج لتمويل مستخدمي المياه عند المصّب من أجل تقديم حوافز 
للمزارعين في مناطق المنبع بهدف تشجيعهم على تخصيص جزء من أراضيهم لحفظ المياه. وهذا البرنامج يساعد المزارعين 

على االنتقال إلى ممارسات أكثر استدامة، ويحمي نوعية المياه التي تصل إلى المستخدمين عند المصّب6.

مالحظات
 Alianza Latinoamericana de .4 .Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 2020a .3 .The Nature Conservancy 2019a .2 .FONAG n.d. .1

.National Geographic 2014 .6 .Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 2018 .5 .Fondos de Agua 2020b
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طويلة  إمدادات  لتأمين  الطبيعية  األساسية  البنى 
وحماية  تأهيل  إعادة  خالل  ومن  الشرب.  لمياه  األجل 
هدف  وجياتشوان،  مييون  في  المائية  المستجمعات 
مدينة صينية ضخمة   50-30 تزويد  إلى ضمان  المشروع 
طويلة  آليات  وأنشئت  للمياه.  مستدامة  بإمدادات 
مياه  مصادر  حماية  أجل  من  والتمويل  لإلدارة  األمد 
تعليم  خالل  من  المحلية  القدرات  تعزيز  وجرى   الشرب، 
اآلفات  لمبيدات  اآلمن  االستخدام  عن  مزارع   500

واألسمدة وحماية مصادر المياه منعًا للتلّوث61.
يمكن  أخرى  مساحات  هي  الحضرية  والمستوطنات 
المدن  المياه. وفي حين ال تشكل  االستفادة منها إلدارة 
ستستوعب  العالم62،  أراضي  من  المائة  في   2 سوى 
وسيرتفع  المقبلة،  السنوات  في  السكاني  النمو  معظم 
إمدادات  على  ضغوطًا  سيضع  مما  المياه،  على  طلبها 
الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  وتتضمن  فيها63.  المياه 
المستجمعات  إدارة  المدن  في  المياه  قضايا  لمعالجة 
األساسية  البنى  وتطوير  المياه،  تدوير  وإعادة  المائية، 
لتحسين  المستجمعات  اسُتخدمت  ولطالما  الخضراء. 
لتخزين  أيضًا  استخدامها  يمكن  ولكن  المياه،  إمدادات 
منتظمة  بصورة  لتصل  المياه  بتدفق  والتحكم  المياه 
عنصر  الحضرية  الخضراء  األساسية  والبنى  المدن.  إلى 
الكائنات  المياه، والحفاظ على  إدارة تسرب  أساسي في 
المناطق  للنفاذ، وتصميم  القابلة  الحية، وإنشاء األرصفة 
الجديدة، وبناء األراضي الرطبة، وربط األنهار والسهول 

ببعضها. الفيضانية 
المياه  ويمكن إلنعاش ضفاف األنهار واستعادتها توفير 
إنعاش أجزاء من وادي  الحضرية. فبعد  للمدن والمناطق 
من  الحياة  دبت  بولندا،  كاتوفيتشي،  في  سليبوتكا  نهر 
جديد في الموائل الطبيعية على ضفاف النهر وفي حوضه. 
وبمشاركة جهات فاعلة عديدة، مثل األفراد والمهندسين 
والمخططين، ُخّطط لمشروع اإلنعاش هذا أن يخزن المياه 
الفيضانات. وُجددت مساحات كانت  ويخفف من مخاطر 
المواطنين64.  بمساعدة  النهر  ضفاف  طول  على  مهجورة 
المغلقة من منتزه  المساحات  استعادة  وفي هولندا، تمت 
وتحويلها  النهر،  ضفة  على   Boompjes Promenade 
إلى منطقة واجهة نهرية خضراء. وكان تجديد هذا المنتزه 
في  وتنفيذه  النهر”  إلى  حيز  “إعادة  برنامج  من  جزءًا 
لحبس  النهر  ضفة  اسُتخدمت  بولندا،  في  وكما  روتردام. 

المياه وإنشاء مساحات ترفيهية حضرية خضراء65.

ضمان جودة المياه

وكمية  عليها  الطلب  بحجم  المياه  توافر   يرتبط 
والصحة.  بالتلّوث  فترتبط  المياه،  جودة  أما   إمداداتها؛ 

وحماية مصادر المياه بواسطة حلول مستنبطة من الطبيعة 
قد تحسن نوعية المياه. وهذه العملية قد تخفض تكاليف 
المناطق  في  المياه  مزّودي  على  المترتبة  المياه  معالجة 
المأمونة،  الشرب  مياه  الحصول على   الحضرية، وتحسن 

ال سيما في المجتمعات الريفية.
الصحي  الصرف  ومياه  الزراعية  المبيدات  وتضيف 
على  كبيرة  أعباء  األغذية  وتجهيز  المواشي  من  الناتجة 
وأراضي  الرطبة  األراضي  إدارة  ويمكن  المياه.  تلّوث 
المروج على نحو يسهم في الحد من تخزين الرواسب في 
وإعادة  وحبسها،  الملّوثات  والتقاط  والمحاصيل،  التربة 
الطلب  المياه وتقلل  التي تحسن نوعية  المغذيات   تدوير 

على األسمدة.
نسمة،  مليون   32 عددهم  البالغ  بيرو  سكان  بين   ومن 
المأمونة،  المياه  إلى  شخص  مليون   2.5  يفتقر 
المحسنة66.  الصحي  الصرف  إلى مرافق   وخمسة ماليين 
عن  المسؤولة  المياه  مصلحة  وافقت   ،2015 عام  وفي 
األساسية  البنى  في  استثمار  أكبر  على  بالمياه  ليما  مّد 
من  ل  يموَّ وهو  الالتينية،  أمريكا  في  الطبيعية 
بدأت  المشروع،  هذا  إطار  وفي  الشهرية67.  التعريفات 
وإعادة  المروج  وأراضي  الرطبة  األراضي  استعادة 
أنهار  مناطق  في  وبناؤها  المياه  ب  تسرُّ قنوات  تأهيل 
بالمياه.  ليما  تمّد  وجميعها  مانتو،  وألتو  وريماك  شيلون 
مسمى  تحت  أداة  طورت  أيضًا،  المشروع  إطار  وفي 
للتدخالت  الهيدرولوجية  للمكاسب  الكمي  “التحديد 
 Cuantificación de ( المائية”  المستجمعات  في 
 Beneficios Hidrológicos de Intervenciones en
الحلول  أكثر  آلثار  تقديرات  لوضع  وذلك   ،)Cuencas
الطبيعة استخدامًا، مثل حفظ واستعادة  المستنبطة من 
وإنشاء  الرطبة،  واألراضي  والغابات  المروج  أراضي 
الحواجز  وبناء  التربة،  عبر  المياه  لترشيح  األخاديد 
للنفاذ. وتتيح هذه األداة  النهرية وخزانات المياه القابلة 
ماذا  معرفة  القرار  وصانعي  الرئيسيين  لمستخدميها 
هذه  ومقارنة  الطبيعة،  في  استثماراتهم  من  سيجنون 

البدائل. المكاسب بما ستحققه 
أساسية  بنى  إلنشاء  يمكن  المياه،  توفر  غرار  وعلى 
خضراء في أماكن جديدة في المدن التخفيف من التلّوث 
المستنبطة  الحلول  تساعد  المثال،  سبيل  على  الحضري. 
وإعادة  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  على  الطبيعة  من 
وحدائق  الخضراء،  الجدران  بواسطة  وذلك  تدويرها، 
 األسطح، واألحواض المزروعة لترشيح المياه وتصريفها. 
هي  الحضرية  المناطق  في  المياه  تلّوث  ومكافحة 
معالجة  ويتطلب  المصّب  عند  عام،  بشكل  ق،  يطبَّ  حل 
حلول  تتوفر  ولكن،  الصحي.  الصرف  لمياه  مكثفة 
الرطبة  فاألراضي  عنه.  بديلة  الطبيعة  من  مستنبطة 
مرحلة  في  بها،  االستعانة  يمكن  حلول  هي  االصطناعية 
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األمطار  من  الملّوثة  المياه  إلدارة  الحضري،   التصميم 
من خالل التحلل البيولوجي للملّوثات أو تصفيتها68.

 “ حماية مصادر المياه بواسطة حلول 
المياه.  الطبيعة قد تحسن نوعية   مستنبطة من 

العملية قد تخفض تكاليف معالجة  وهذه 
المياه المترتبة على مزّودي المياه في المناطق 
الحضرية، وتحسن الحصول على مياه الشرب 

الريفية. المجتمعات  المأمونة، ال سيما في 

واألراضي الرطبة االصطناعية هي ُنظم مركبة تحاكي 
لتصفية  المستخَدمة  الطبيعية  الرطبة  األراضي  ُنظم 
األسطح  إلى  وصولها  قبل  السطحي  الجريان  مياه 
األمطار  مياه  لمعالجة  ُتستخَدم  وهي  المفتوحة.  المائية 
المتسربة  المياه  وفائض مياه الصرف الصحي، ولتنظيف 
مياه  معالجة  عن  والناجمة  المياه  معالجة  منشآت  من 
الرطبة بشكل عام  لألراضي  المنزلية69. ويمكن  المخّلفات 
التخلص مّما يصل إلى 88 في المائة من الجزيئات الصلبة 
المعّلقة، و92 في المائة من المواد العضوية، و46-90 في 
المائة من الفوسفور، و16-84 في المائة من النيتروجين70، 
كما يمكنها التخّلص من مسببات األمراض71. وقد أصبحت 
كبديل  االنتشار  واسعة  االصطناعية  الرطبة  األراضي 
المياه  على  الحصول  في  يساعد  الطبيعة  من  مستنبط 
النظيفة والقابلة إلعادة االستخدام، وصون صحة اإلنسان، 

وحفظ الموارد المائية.
من  متضررة  أنحاء  في  أجريت  دراسات  وأظهرت 
األراضي  قدرة  العربية  الدول  منطقة  في  المائي  اإلجهاد 
الصحي  الصرف  مياه  معالجة  على  االصطناعية  الرطبة 
طريق  عن  العذبة،  المياه  وحفظ  الملّوثة،  والمياه 
الري.  في  االستخدام  إلعادة  قابلة  سائلة  نفايات   إنتاج 
االصطناعية  الرطبة  األراضي  تستخَدم  ُعمان،  وفي 
لمعالجة مياه الصرف الصحي المتأتية من مخيمات العمال 
في منشآت إنتاج النفط. وفي اإلمارات العربية المتحدة، 
تضم  سكنية  منطقًة  اصطناعية  رطبة  أرض   تخدم 
يعاد  سائلة  نفايات  مياه  وتنتج  الفيالت،  من   100
هذه  وتستخدم  الخضراء72.  المناطق  لري  استخدامها 
الحلول في مختلف أنحاء المنطقة لمعالجة مياه الصرف 
الصحي المتأتية من الحمأة والمناطق السكنية واألنشطة 
الصناعية  المصادر  أكبر  والغاز، وهي من  بالنفط  المتعلقة 
هذه  تنفيذ  ويؤدي  العالم.  في  الصحي  الصرف  لمياه 
الحلول في البيئات المعرضة لإلجهاد المائي إلى تحديات 
إضافية، منها زيادة التبخر النتحي بسبب ارتفاع درجات 
أن  إال  النباتية73.  األحيائية  الكتلة  إنتاج  وزيادة  الحرارة 
ُندرة  فيها  تشكل  التي  المناطق  في  فوائد  الحلول  لهذه 

المياه ونوعيتها عقبات أمام تحقيق التنمية البشرية.

تعزيز األمن الغذائي

في التنّوع البيولوجي، بما يشمل تنّوع العضويات الميكروبية 
حات، وتنّوع  في التربة، والتنّوع الجيني للبذور، وتنّوع الملقِّ
أخرى،  وعوامل  واألسماك،  الحيوانية  والثروة   المحاصيل 
 دعامة لألمن الغذائي على جميع المستويات. وعلى الرغم 
أكثر من  البشر تطوروا حتى أضحوا يتغذون على  أن   من 
 7,000 نوع أحيائي، توفر ثالثة أنواع فقط، هي القمح واألرز 
نستهلكها  التي  الحرارية  السعرات  نصف  من  أكثر   والذرة، 
أنواع  نباتيًا وخمسة   اليوم74، في حين يمثل 12 محصواًل 
 حيوانية فقط ما نسبته 75 في المائة من نظامنا الغذائي 
الجيني  التنّوع  أننا نخسر  كما  الكوكب ككل75.  نطاق  على 
البذور  أنتج مزارعو  األنواع. ففي عام 1900، مثاًل،  ضمن 
االستهالك  كثيرة  خضروات  عشرة  من  صنفًا   3,879 
 ،1983 عام  وبحلول  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في 
انخفض هذا العدد بأكثر من عشرة أضعاف حتى وصل إلى 
األقارب  أنواع  من  كبيرة  أعدادًا  نفقد  إّننا  أصناف76.   310

البرية للمحاصيل، والمواشي، والنباتات، والحيوانات77.
حات الناجم عن االستخدام  واالنخفاض الحاد في الملقِّ
األمن  يهدد  الموائل  وفقدان  اآلفات  لمبيدات  المفرط 
الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم78. وتعتمد نسبة 
الرئيسية  العالمية  الغذائية  المحاصيل  من  المائة  في   85 
السوق  في  بها  ويتاَجر  مباشرة  البشر  يستهلكها  التي 
حات،  الملقِّ دون  ومن  الحيواني.  التلقيح  على  العالمية 
حالة  في  المائة  في   90 من  بأكثر  اإلنتاج   ينخفض 
وتضر  الرئيسية79.  العالمية  المحاصيل  من  المائة  في   12
حة  الملقَّ فالمحاصيل  والتغذية.  باإلنتاج  حات  الملقِّ قلة 
تشكل 35 في المائة من اإلنتاج العالمي للغذاء، وأكثر من 
 90 في المائة من الكميات المتاحة من الفيتامين ج، وأكثر 

من 70 في المائة من الكميات المتاحة من الفيتامين أ80. 

“ نخسر التنّوع الجيني ضمن األنواع. ففي عام 1900، 
مثاًل، أنتج مزارعو البذور 3,879 صنفًا من عشرة 

خضروات كثيرة االستهالك في الواليات المتحدة 
األمريكية. وبحلول عام 1983، انخفض هذا العدد 

بأكثر من عشرة أضعاف حتى وصل إلى 310 أصناف.

 وال غنى عن الغابات في األمن الغذائي العالمي. فأكثر من 
1.25 مليار شخص يعتمدون بشكل مباشر على الغابات في 
الغذائي81.  واألمن  والوقود  والمياه  العيش  وسبل  المأوى 
مجموعة  الغابات  من  المستخَرجة  البرية  األغذية  وتوّفر 
األساسية  الدقيقة82،  والمغّذيات  المغّذيات  من  واسعة 
بصورة خاصة ألكثر من ملياَري شخص يعانون من سوء 
وتوّفر  الدقيقة83.  المغذيات  نقص  عن  الناجم  التغذية 
الحيوانات البرية، أو لحوم حيوانات األدغال، أكثر من ستة 
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ماليين طن من المواد الغذائية سنويًا للمجتمعات المحلية 
الكونغو واألمازون وحدهما84. ومع ذلك، فإن  في حوَضي 
انحسار الغابات المدارية ما برح يتسارع، ما أدى إلى خسارة 
أكثر من 60 مليون هكتار من هذه الغابات منذ عام 2002 85.

ويضطلع أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء 
العالم باألنشطة الرعوية األساسية لألمن الغذائي، ال سيما 
في مناطق األراضي الجافة مثل القرن األفريقي. غير أن 
هذه األنشطة هي من بين األكثر تأثرًا بتغّير المناخ86. فمع 
الحيوانية87،  المنتجات  على  الطلب  في  المستمر  التزايد 
والتقلبات  الجفاف  فترات  مثل  مناخية  ظواهر  تضع 
الرعوية، مسببًة خسائر في  ظم  النُّ المناخية ضغوطًا على 
الثروة الحيوانية وقصورًا في األداء اإلنجابي، ما يضعف 

إلى حد ما قدرتها على التكّيف88.
والزراعة مهنة يزاولها معظم البشر على كوكب األرض89. 
غيرهم،  من  أكثر  يتضررون،  الريفيين  المزارعين   لكّن 
زوال  سيما  وال  الزراعي،  البيولوجي  التنّوع  خسارة  من 
أكثر من  التربة. فيعيش  الميكروبية في  العضويات   تنّوع 
ذات  متدهورة  زراعية  أراٍض  على  شخص  مليار   1.3
األراضي  نصف  من  أكثر  يتأثر  بينما  محدودة90،  خصوبة 
الزراعية في جميع أنحاء العالم بدرجة معتدلة أو شديدة 
بتدهور األراضي والتصحر91. ويضطر المزارعون الفقراء، 
كبيرة  كميات  استخدام  إلى  مغلقة،  حلقة  في  عالقين 
الكيميائية،  واألسمدة  اآلفات  مبيدات  من   ومتزايدة 
ويقّوض  الميكروبية.  العضويات  تنّوع  اندثار  يفاِقم   ما 
الطويل،  المدى  على  المحاصيل  إنتاجية  االندثار   هذا 
ويسبب  المواد،  هذه  من  المزيد  استخدام  يتطلب   ما 
الخيارات  التالي  القسم  ويستعرض  التدهور92.  من  مزيدًا 
المزارع  في  الزراعية  الممارسات  لتحسين  المتاحة 
فالزراعة  األسماك.  بمصائد  تتعلق  أمثلة  وخارجها، ويقدم 

وصيد األسماك أساسيان لتعزيز األمن الغذائي.

تحسين الممارسات الزراعية

تحسين  أجل  من  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  تشمل 
الزراعة  الغذائي:  األمن  تعزيز  مع  الزراعية  الممارسات 
الحرجية  والزراعة  الحرجية،  والزراعة  التجديدية، 
حات، وحماية األقارب البرية  الرعوية، وحماية موائل الملقِّ

للمحاصيل، والنهوض بالتنّوع البيولوجي الزراعي.
تزيد  التي  الزراعة  وهي  التجديدية،  الزراعة  وتوفر 
خصوبة التربة وقدرتها اإلنتاجية مع مرور الوقت، مكاسب 
من  تخليصهم  خالل  من  للمزارعين،  المدى  بعيدة  كبيرة 
انخفاض  بفعل  المال  يّدخرون  فهم  التربة.  تدهور  شباك 
نفسه  الوقت  وفي  الكيميائية،  المدخالت  على  إنفاقهم 

تزداد إنتاجية محاصيلهم93.

أما الزراعة الحرجية، وهي زراعة المحاصيل على أراٍض 
من  وتقلل  الغذاء  على  كثيرة  بفوائد  فتعود  أشجار،  فيها 
خالل  من  المحاصيل،  غالل  تحسن  وهي  المساواة.  عدم 
وتعزز  حات.  للملقِّ موائل  وتوفير  التربة  خصوبة  زيادة 
عن  للمزارعين،  االقتصادية  المنعة  أيضًا  الزراعة  هذه 
طريق تنويع أصناف محاصيلهم وأوقات حصادها والحد 
تغذية  أيضًا  تحسن  وهي  نوعيتها.  رداءة  احتماالت  من 
من  تنّوعًا  أكثر  مجموعة  إتاحة  خالل  من  المزارعين، 
األغذية، وخاصة البروتين المستخَلص من أشجار الجوز. 
وتعود حماية الغابات وأراضي المروج بمجموعة متعددة 
الغابات،  موائل  على  كثيرة  حات  ملقِّ وتعتمد  الفوائد.  من 
بينما تقدم شرائط الغابات وأيضًا الكتل الحرجية الكبيرة 

فوائد كثيرة للعديد من المحاصيل، مثل البن94.

“ في الزراعة التجديدية والزراعة الحرجية والزراعة 
الحرجية الرعوية، فوائد عديدة ولكن متشابهة، 

تشمل زيادة تنّوع مصادر دخل المزارعين، وتحسين 
التغذية، وتعزيز المنعة إزاء تغّير المناخ، وتحسين 

احتجاز الكربون، وزيادة التنّوع البيولوجي.

األشجار  على  الرعوية  الحرجية  الزراعة  وتعتمد 
والغابات واألعالف ومواشي الرعي ذات المنافع المتآزرة. 
كفاءة  تحسين  منها  متعددة،  فوائد  تحقق  الزراعة  فهذه 
وفرة  وزيادة  المختلطة،  المشّجرة  األراضي  استخدام 
الحياة البرية وتنّوعها، وزيادة احتجاز الكربون، وتحسين 
التحكم  وتحسين  وتغذيتها،  الحيوانية  الثروة  صحة 
العاملة  اليد  مساهمة  وانخفاض  والنباتات،  بالحشائش 
زراعة  الَمزارع عن طريق  إنتاجية  تعزيز  وكلفتها. ويمكن 

أشجار الفاكهة والجوز في المراعي95.
الزراعة  أي  الثالثة،  الزراعية  األنماط  هذه  وفي 
التجديدية والزراعة الحرجية والزراعة الحرجية الرعوية، 
مصادر  تنّوع  زيادة  تشمل  متشابهة،  ولكن  عديدة  فوائد 
إزاء  المنعة  وتعزيز  التغذية،  وتحسين  المزارعين،  دخل 
التنّوع  وزيادة  الكربون،  احتجاز  وتحسين  المناخ،  تغّير 
الزراعية  للممارسات  بدياًل  نهجًا  توفر  البيولوجي96. وهي 
األكثر انتشارًا في الوقت الحاضر، التي يشوبها استخدام 
الكيميائية،  بالمواد  المثَقلة  اآلفات  ومبيدات  األسمدة 
واالعتماد على الزراعات اأُلحادية المحصول، ومحدودية 
نمو  تمنع  آلية  معدات  واستخدام  للبذور،  الجيني  التنّوع 
أخرى  وممارسات  الحرث،  مستويات  وارتفاع  األشجار، 
الميكروبية  العضويات  وسالمة  التربة  بخصوبة  تضر 
الضريبية  الحوافز  من  العديد  ثمة  ولكن  لها.  األساسية 
األراضي  استخدام  وسياسات  والتسعير  السوق  وهياكل 
العالم  أنحاء  جميع  في  الجائرة  الزراعية   واإلعانات 
من  زراعية مستنبطة  بحلول  االستعانة  دون  تحول  التي 
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المزارعين حبيسي دورٍة  الطبيعة، وُيخشى أن يبقي ذلك 
مغلقة على أراٍض ال تبرح تتدهور97.

حفظ مصائد األسماك

 يتعّرض أكثر من 90 في المائة من مصائد األسماك في العالم 
وللصيد  التام98.  لالنهيار  أو  المفرط،  أو  الكامل  لالستغالل 
فحوالي  العالمية.  الغذائية  ظم  النُّ على  عميقة  آثار  الجائر 
3.1 مليار شخص يعتمدون على األسماك للحصول على 20 
في المائة مما يتناولون يوميًا من البروتين99. وعلى الصعيد 

العالمي، يفوق نصيب الفرد من استهالك األغذية البحرية 
عليه  هو  ما  األصليين  للسكان  الساحلية  المجتمعات  في 
في مجتمعات السكان غير األصليين بأكثر من 15 مرة100.

البحرية  والمناطق  المستدامة  األسماك  مصائد  وتضمن 
غالل  وتوفير  األسماك  تجّمعات  تجدد  إمكانية  المحمية 
مستدامة منها. وحماية المناطق الساحلية والبحرية، مثل 
المرجانية وأحواض األعشاب  المنغروف والشعاب  غابات 
أماكن تفريخ األسماك  البحرية، ال سيما  البحرية والجبال 
وحضانتها وتجميعها، لها أهمية بالغة لمراحل مختلفة من 
األحيائية  الكتلة  تكون  أن  ويمكن  األسماك.  حياة  دورة 
بفعالية  المدارة  المحمية  البحرية  المناطق  في  لألسماك 
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أكبر مما هي عليه في المناطق غير المحمية، وذلك بنسبة 
المصائد  في  لألسماك  مصدرًا  توفر  وأن  المائة،  في   670
البحرية  المناطق  توسيع  يؤدي  أن  ويمكن  المحلية101. 
المحمية بنسبة 5 في المائة إلى زيادة غّلة صيد األسماك 

بنسبة 20 في المائة على األقل في المستقبل102.

نحو تنمية بشرية مستنبطة من الطبيعة 

تأثيرًا  فتحدث  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  تتآزر  قد 
تدهور  أثر  وتحييد  التحريج  إلعادة  مثاًل،  فيمكن،  كبيرًا. 
عدة  اتخاذ  إن  إذ  المناخية،  المخاطر  لجم  األراضي 
صافي  تخفيض  شأنه  من  للتخفيف  متضافرة  إجراءات 
وإجراءات  كبيرة.  بدرجة  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
التخفيف هذه تتنّوع حسب المناطق ومستويات التنمية، 
وكذلك حسب الخصائص الجغرافية )الشكل 6-4(، في ظل 
ظم اإليكولوجية المهمة بالنسبة للعالم  امتداد العديد من النُّ

إلى ما وراء حدودها الوطنية103.
وعلى الرغم من أن إجراءات التخفيف فعالة من حيث 
تحقق  فبينما  التحديات.  من  تنفيذها  يخلو  ال  الكلفة، 
المناخ،  تغّير  آثار  من  التخفيف  خالل  من  عالمية،  منافع 
ُنظم  إلى وجود  نظرًا  كذلك،  تكاليف محلية.  عنها  تترتب 
التي  للتدابير  يمكن  ال  البلدان،  بين  مشتركة  إيكولوجية 
يتفّرد بلد ما باتخاذها أن تضمن سالمة النظام اإليكولوجي 
بأسره. ومن الممكن أن يتأثر المشهد بتناحر المصالح. فمنذ 
قرون، واالستئثار بالثروة والسلطة ُيملي الواقع، ويفرض 

حوافز جائرة، وغالبًا ما يفضي إلى قراراٍت تخدم مصالح 
للموارد الحرجية.  جهة دون سواها وإلى استغالل مفرط 
السكان  مثل  الغابات،  بحماية  المهتمين  األفراد  أن  وبما 
األصليين والمجتمعات المحلية، لطالما كانوا مجّردين من 
أي سلطة، ما برحت مصالح الشركات الكبيرة األقوى نفوذًا 

سيدة الموقف.
خالل  تنحسر  الحرجية  المناطق  مساحة  انفّكت   وما 
يعكس  ما  النامية،  البلدان  في  الماضية  القليلة  العقود 
ترتيب األولويات الوطنية أو المحلية. وهذا الواقع المتجذر 
بها  تزخر  التي  التخفيف  إمكانات  من  االستفادة  يجعل 
الحلول المستنبطة من الطبيعة مهمًة عسيرة )الشكل 5-6(. 
وللمضّي في التنمية البشرية، ال يمكن فصل إعادة التحريج 
أو إعادة التشجير على نطاق واسع عن التنمية االجتماعية 
الغابات  على  المعتِمدة  المحلية  للمجتمعات  واالقتصادية 
العمل  يندرج  أن  ينبغي  العكس،  المروج104. على  وأراضي 
على إعادة التحريج ضمن الجهود األوسع نطاقًا المبذولة 
أن  وينبغي  واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية  لتحقيق 
دعمها،  وتكسب  الجهود  هذه  المحلية  المجتمعات  تدعم 
االجتماعي  التمكين  مسارات  على  متواٍز  تقدم  ظل  في 
الالزمة لتحقيق  الطبيعة. والطاقات  واالقتصادي وحماية 
على  يعيشون  شخص  مليون   295 فنحو  وفيرة،  ذلك 
أراٍض تزخر بالفرص إلصالح الغابات المدارية في جنوب 
أيضًا.  تأثير  لها  العالمية  الحوافز  لكن  األرضية105.   الكرة 
نطاق محلي،  التحريج ضمن  إعادة  انحصرت جهود  فإذا 
لمصالح  فخدمًة  ماثاًل.  الكربون  تسرب  خطر  سيبقى 
فُيستخَدم  الموعود  التمويل  ُوجهة  تتغّير  لربما  السوق، 
إلزالة الغابات في مكان آخر. والتوفيق بين الحوافز أسهل 
عندما يكون الهدف هو التخفيف من الحاجة إلى المراعي. 
كفاءة  لتحسين  نُظميًا  دعمًا  يتطلب  الهدف  هذا  فتحقيق 
الغذائية على نحو  أو تغيير األفضليات  البقر  إنتاج لحوم 
يحد من استهالك هذه اللحوم106. والواقع أن السبيل إلى 
إعادة  مجرد  على  يقتصر  ال  األراضي  تدهور  أثر  تحييد 
واستعادة  التصحر  مكافحة  أيضًا  يتطلب  بل  التحريج؛ 

األراضي والتربة المتدهورة107.
وتحديات  بإمكانات  المتعلقة  المناقشة،  هذه  تبّين 
استخدام األراضي، مسألًة أوسع نطاقًا: أن نهجًا ُنظميًا في 
والحوافز،  القوة  هياكل  موازين  في  االختالالت  معالجة 
إلمكانات  العنان  إلطالق  مفتاح  متعددة،  نطاقات  على 
تحّوالت  إحداث  بهدف  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول 
تحقيق  كيفية  يلي،  ما  في  الفصل،  هذا  ويتناول  جذرية. 
الطبيعة.  من  المستنبطة  البشرية  التنمية  بواسطة  ذلك 
المحددة  الحلول  من  التركيز  ُوجهة  تحويل  هو  والسبيل 
وإلى  الطبيعة،  على  اإلنسان  والية  من  النابعة  تلك  إلى 
للتقدم  وذلك  المحلي،  للتمكين  نطاقًا  األوسع  المحددات 
على مسار التنمية البشرية وحفظ سالمة المحيط الحيوي.

الشكل 6-5 تراجع مساحة الغابات في البلدان النامية يطرح تحديًا 
أمام طاقات التخفيف في الحلول المستنبطة من الطبيعة

.Griscom and others 2017 ؛FAO 2020b المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

البلدان ذات االتجاه اإليجابي من حيث الغطاء الحرجي في الفترة 2016-1990

البلدان ذات االتجاه السلبي من حيث الغطاء الحرجي في الفترة 2016-1990
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تعزيز التدخالت إلحداث تحّول جذري

على  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  قيمة  تقتصر  ال 
على  القدرة  لديها  إذ  المحلية،  المجتمعات  في  مساهماتها 
إحداث تحّوالت جذرية في حال انتشرت آثارها على نطاق 
واسع. وليس تشجيع األفكار المبتكرة ونشر المعرفة بهذه 
 الحلول إال خطوات أولى في هذا االتجاه. بيد أن الحلول 
 المستنبطة من الطبيعة لن تحدث أي آثار واسعة النطاق ما لم 
ظمية الالزمة لتوفير  ُيعتمد نهج ُنظمي. وتهيئة الظروف النُّ
الدعم االجتماعي واالقتصادي لتحقيق ذلك هي ما يسميه 

هذا الفصل “التنمية البشرية المستنبطة من الطبيعة”.
الكلفة  حيث  من  وفعالة  معقولة  حلول  توفر  يعني  وال 
 مستنبطة من الطبيعة تلقائيًا أن تنفيذها ممكن. فعلى الرغم 
الوفيرة  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  األدلة  من 
 150-120 إال  ُينَفق  ال  الحلول،  هذه  فوائد  على  والدامغة 
مليار دوالر سنويًا على حفظ التنّوع البيولوجي في العالم. 
سنويًا  دوالر  مليار   820-600 بنحو  ر  تقدَّ فجوة  وهناك 
وتحسين  المحمية108،  المناطق  لزيادة  الالزم  التمويل  في 
البحرية،  والمناظر  الطبيعية  للمناظر  اإلنتاجية  اإلدارة 
وحماية التنّوع البيولوجي في المناطق المتضررة بشدة من 
استثمار  فوائد هكذا  تفوق  أن  ويمكن  البشر109.  ممارسات 
العديد  يعود  وأن  أضعاف،  بخمسة  عنه  المترتبة  التكاليف 
أي،  إليها،  الحاجة  أشد  في  هم  من  إلى  الفوائد  هذه  من 
في الغالب، المجتمعات الريفية الفقيرة التي تعتمد بشكل 
مباشر على الطبيعة في كسب رزقها110. ومع ذلك، ما برحت 
الحلول المستنبطة من الطبيعة تلقى تجاهاًل واضحًا من ِقبل 
الحكومات والشركات والمستثمرين على حد سواء. وهذا 
األمر ليس بجديد، فلطالما كانت ثروات البلدان من الموارد 

الطبيعية وكأنها “لعنة” تقف حائاًل دون التقدم البشري111.

الحائلة  القيود  من  التخفيف  ُنظمي  نهج  التباع  ويمكن 
هذه  ومن  الطبيعة.  من  المستنبطة  الحلول  اعتماد  دون 
القيود أن القيمة االجتماعية، المَتشاركة على نطاق واسع 
في المجتمعات المحلية عادًة، تفوق القيمة الخاصة التي 
قلة  يسبب  الذي  األمر  المباشرون،  المستفيدون  يجنيها 
إدارة  من  المستفيدة  المصالح  إن  كذلك،  االستثمارات. 
الموارد الطبيعية تكّرسها أنظمة وإعانات وضرائب تعكس 
التوزيع الحالي للثروة والسلطة وتدل على تحّيز ُيتوّخى 
االستغالل  في  المتمثل  الراهن  الوضع  على  الحفاظ  منه 
المفرط للموارد، وذلك لتحقيق مزيد من المكاسب الخاصة. 
بفعل  السياسي  باالقتصاد  المرتبط  التحدي  هذا  ويتفاقم 
إلى  الفقيرة  المحلية  والمجتمعات  النامية  البلدان  افتقار 
الموارد، وذلك هو منشأ مآزق الفقر البيئي112، وبفعل اآلثار 
األرض  كوكب  على  البشرية  للضغوط  المتزايدة  السلبية 

التي تتمادى في تقويض الوالية عليه113.
آليات  الطبيعة  من  المستنبطة  البشرية  التنمية  وتكّمل 
التغيير التي ناقشها الفصالن 4 و5 من خالل إبراز أهمية 
ظم اإليكولوجية في ُصلب العمليات  وضع حفظ سالمة النُّ

االقتصادية واالجتماعية المتعددة.

االستفادة من األعمال التجارية والتمويل

ُيقصد باالستفادة من األعمال التجارية والتمويل استخدام 
األنظمة وآليات الحوافز لمساءلة المؤسسات المالية بشأن 
زيادة  باتجاه  الرئيسية  والخطوة  الطبيعة.  على  أثرها 
الشفافية والمساءلة تمثلت في إنشاء فرقة عمل جديدة، 
هي الفريق العامل غير الرسمي لفرقة العمل المعنية باإلفصاح 
المالي المتعلق بالطبيعة الذي سيطلق في عام 2021 لتوجيه 

الشكل 6-6 تحديد عالي الدقة لألولويات الوطنية للحلول المستنبطة من الطبيعة في كوستاريكا

المصدر: خرائط وفرها مختبر األمم المتحدة للتنّوع البيولوجي.

تحليل عالي الدقة ضمن نطاق خمسة أمتار للمناطق الهامة ذات طاقات التب��د الحضري بواسطة األشجار
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للطبيعة114.  بالنسبة  إيجابية  نتائج  تحقيق  نحو  التمويل 
أيضًا  والتمويل  التجارية  األعمال  من  باالستفادة  وُيقصد 
بفعل  التجارية  األعمال  على  المترتبة  المخاطر  من  الحد 
ما تتكبده الطبيعة من خسائر. فكما بّين الفصل 5، قد يكون 
نحو نصف الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في خطر بالفعل 
إعطاء  خالل  من  المقابل،  في  الطبيعة115.  لتدهور  نتيجة 
تريليون   10 تخصيص  للشركات  يمكن  للطبيعة،  األولوية 
دوالر في شكل فرص مالية، وإيجاد 395 مليون فرصة عمل 
بحلول عام 2030 116. ويعني وضع الطبيعة في ُصلب العمل 
التخلص تدريجيًا من الحوافز الحكومية الضارة بالطبيعة، 
التي تشكل عائقًا هائاًل يحول دون إحداث أي تحّول جذري، 
ومنها دعم الوقود األحفوري المناَقش في الفصل 5، فضاًل 

عن العديد من اإلعانات الزراعية.

ظم اإليكولوجية في  وضع سالمة النُّ
ُصلب سياسات التنمية المستدامة

كقطاع  الطبيعة  من  المستنبطة  الحلول  مقاربة  من  بداًل 
في  إدماجها  يمكن  الوطنية،  التنمية  أولويات  في  منعزل 
بااللتزامات  المرتبطة  تلك  مثل  األولويات،  تحديد  جهود 
الوطنية المتعلقة بالمناخ، وسياسات األمن المائي واألمن 
االقتصادي  والنمو  الكوارث  مخاطر  من  والحد  الغذائي 
حزم  في  االستثمار  خالل  ومن  العمل.  فرص  وإيجاد 
ُحسن  إلى  والرامية  والمناخ،  بالطبيعة  الرفيقة  التحفيز 
عائدات  تحقيق  يمكن  كوفيد-19،  لجائحة  االستجابة 
دوالر  كل  مقابل  دوالرات  عشرة  إلى  دوالران  قدرها 
حكومية  لقطاعات  يمكن  ذلك،  ولتحقيق  مستثمر117. 
متعددة أن تدرج سياساتها وأولوياتها ضمن إطار متجانس، 
كما فعلت أوغندا وكوستاريكا118. فعلى سبيل المثال، عملت 
المناطق األساسية ألنظمة  كوستاريكا مؤخرًا على تحديد 
الطبيعة  لحماية  المتاحة  الفرص  فحددت  المياه،  دعم 
واستعادتها وإدارتها بواسطة حلول مستنبطة من الطبيعة 
في المناطق الريفية والحضرية على السواء )الشكل 6-6(.

“ بداًل من مقاربة الحلول المستنبطة من الطبيعة 
 كقطاع منعزل في أولويات التنمية الوطنية، 

يمكن إدماجها في جهود تحديد األولويات، مثل 
تلك المرتبطة بااللتزامات الوطنية المتعلقة بالمناخ، 

وسياسات األمن المائي واألمن الغذائي والحد من 
مخاطر الكوارث والنمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل.

وليس ثمة مخطط واحد إلدارة الحلول المستنبطة من 
الطبيعة، إذ تختلف الفرص والتحديات التي يفرزها السياق 
بلد.  لكل  والسياسي  واالجتماعي  والمؤسسي  االقتصادي 

بيد أن أهمية مشاركة القطاعات المتعددة وتقديم الحوافز 
لتنفيذ هذه الحلول على نطاق واسع تكتسي أهمية كبرى، 
في كل مكان119. وقد حدد المعهد الدولي لتحليل األنظمة 
التطبيقية ثالثة عوامل تمكينية في مجال اإلدارة لتنفيذ 
المراكز  المتعددة  اإلدارة  الطبيعة:  المستنبطة من  الحلول 
التشاركي  والتصميم  4(؛  الفصل  في  ورد  ما  نحو   )على 
)على مستوى البلديات في كوستاريكا مثاًل، اكتست مشاركة 
أهميًة  الفنية  المعرفة  ونقل  باستمرار  المصلحة  أصحاب 

قصوى(120؛ وتقديم الحوافز المالية )كما أشير سابقًا(121.

زيادة الوعي للتأثير على األعراف االجتماعية

بالطبيعة  يتعلق  ما  في  اإلنسان  يتبناها  التي  للقيم  يمكن 
الحلول  تجاه  المصلحة  أصحاب  مواقف  على  تؤثر  أن 
األشخاص  أن  على  أدلة  وهناك  الطبيعة.  من  المستنبطة 
أو  الطبيعة  على  اإلنسان  والية  قيمة  يقدّرون   الذين 
الطبيعة أكثر من  المستنبطة من  الحلول   حفظها يفضلون 
هج التقليدية122. ويبدو أن التعليم أيضًا يرتبط ارتباطًا   النُّ
إيجابيًا بالتصورات بشأن هذه الحلول123، مع التشديد على 
أهمية المعرفة في عصر األنثروبوسين124. ويمكن تسخير 
 ،4 الفصل  في  المبّينة  االجتماعية،  المعايير  تغيير  آليات 
الطبيعة  من  المستنبطة  بالحلول  الوعي  زيادة  عن طريق 

والتثقيف بشأنها، لحفز إحداث تحّوالت جذرية.

 االرتقاء بالجهود الوطنية إلى المستويين 
اإلقليمي والعالمي

عديدة،  فاعلة  جهات  قامت  الدولي،  المستوى  على 
المتعددة  التنمية  ومصارف  المتحدة  األمم  وكاالت  منها 
األطراف، بتطوير أدوات للتعاون وتوفير الموارد المالية 
الطبيعة  لحفظ  الدولي  االتحاد  ووضع  المهتمة.  للبلدان 
من  المستنبطة  للحلول  اإلطالق  على  عالمي  معيار  أول 
الحكومات  بين  التواصل  تيسير  على  وعمل  الطبيعة، 
المعرفة  لها  وفر  حيث  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
والبحوث واألدوات الرئيسية، كما نفذ مشاريع خاصة به 
الدولي  الحكومي  المنبر  ويعمل  بلدًا.   160 من  أكثر  في 
وخدمات  البيولوجي  بالتنّوع  المعني  والسياسات  للعلوم 
على   ،2012 عام  في  أنشئ  الذي  اإليكولوجية،  ظم  النُّ
الالزمة  السياسات  أدوات  وتحديد  التقييمات  إجراء 
البالغ عددها  لدى دوله األعضاء  القدرات والمعرفة  لبناء 
المتحدة  األمم  وكاالت  من  العديد  ويجهد  دولة125.   94
برنامج  ويعمل  الطبيعة.  من  مستنبطة  حلول  إليجاد 
ويشارك  الحلول،  هذه  تنفيذ  على  للبيئة  المتحدة  األمم 
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ظم اإليكولوجية  في قيادة عقد األمم المتحدة إلصالح النُّ
2021-2030، جنبًا إلى جنب مع منظمة األغذية والزراعة 
المستنبطة  الحلول  )التي أنجزت بحوثًا وافية في مجال 
الزراعية  الممارسات  حول  المتمحورة  الطبيعة  من 
التي  االستواء،  خط  مبادرة  وتنشر  واألغذية(.  والمياه 
بالحلول  المعرفة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  أطلقها 
المستنبطة من الطبيعة لدى السكان األصليين والمجتمعات 
بحوثًا  وأجرت  أدوات  مجموعات  أعّدت  وقد  المحلية، 

لدعم تنفيذها.

“ اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، التي اعتمدتها 
منظمة العمل الدولية في عام 1989 وصدقت 

عليها معظم بلدان أمريكا الالتينية والعديد من 
البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم، هي قانون 

دولي هام يرعى حقوق السكان األصليين.

 لقد ُبذلت جهود دولية لحماية عوامل التغيير التي لطالما 
كانت مجردة من أي سلطة، ال سيما من خالل إبرام اتفاقات 
دولية لحماية السكان األصليين. واتفاقية الشعوب األصلية 
عام  في  الدولية  العمل  منظمة  اعتمدتها  التي  والقبلية، 
1989 وصدقت عليها معظم بلدان أمريكا الالتينية والعديد 
قانون  هي  العالم،  أنحاء  جميع  في  األخرى  البلدان  من 
 .)3 )الفصل  األصليين  السكان  حقوق  يرعى  هام   دولي 
استحدث  األطراف،  المتعددة  التنمية  مصارف  بين  ومن 
البنك الدولي برنامجًا للحلول المستنبطة من الطبيعة في 

ينفذها  التي  واالستثمارات  العمليات  إلرشاد   ،2017  عام 
التنمية  مصارف  أصبحت  وقد  يسديها126.  التي   والمشورة 
 اإلقليمية أيضًا جهات ناشطة في الدعوة إلى هذه الحلول. 
األمريكية  للبلدان  التنمية  أطلق مصرف   ،2018 عام  ففي 
بين  للجمع  منصة  وهو  الطبيعي”،  المال  رأس  “مختبر 
المخاطر  عالية  ُنهج  الستحداث  والشركات  الحكومات 
كذلك،  الطبيعي127.  المال  رأس  لحفظ  المكافأة  وعالية 
التنمية األفريقي عدة مبادرات تعطي األولوية  مّول بنك 
التنّوع  وحفظ  المتضررة،  اإليكولوجية  ظم  النُّ الستعادة 
البيولوجي، واإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية128. وأبرم 
مصرف التنمية اآلسيوي مع المركز الدولي لإلدارة البيئية 
لبناء  شراكًة  األوروبي  الشمال  لبلدان  التنمية  وصندوق 
القدرات في مجال البنى األساسية الخضراء في مختلف 
المدن اآلسيوية، ولتبادل المعرفة بشأن تنفيذها في ضوء 

الممارسات الدولية الجيدة المستفادة.

تضييق الفجوات في التمكين: السكان 
األصليون أركان الطبيعة وُحماتها 

عصر  يحتم  التقرير،  هذا  من  األول  الجزء  يحاجج  كما 
على  البشرية  التنمية  مسيرة  تصور  إعادة  األنثروبوسين 
نحو يبرز، أواًل وقبل كل شيء، تجذرنا في الطبيعة، وذلك 
من خالل توسيع والية اإلنسان على حياته. وينطوي ذلك 
باالبتكار،  والعناية  اإلنصاف،  تعزيز  عبر  البشر  تمكين  على 

 الشكل 6-7 التنّوع البيولوجي أغنى في األنظمة التي يديرها السكان األصليون 

مالحظة: تقديرات قائمة على طريقة االنحدار. األطر تمّثل فترات ثقة بنسبة 95 في المائة.
.Schuster and others 2019 :المصدر
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وغرس روح الرعاية للطبيعة. واستكمااًل للمعايير والحوافز 
االجتماعية، يدعو هذا الفصل إلى اتباع نهج ُنظمي لتطوير 
وتوسيع نطاق الحلول المستنبطة من الطبيعة لتحقيق تحّول 
جذري. وطالما نشأت ُنهج ُنظمية، تحقق مكاسب اجتماعية 
ظم اإليكولوجية، على مر تاريخ البشرية  النُّ وتحافظ على 
من  العديد  مساهمة  ذلك  على  األمثلة  ومن  اليوم.  حتى 

السكان األصليين والمجتمعات المحلية في صون الطبيعة.
يكتسب، مثاًل، ِغنى التنّوع البيولوجي قيمًة وتقديرًا في 
أراضي السكان األصليين أكثر من المناطق المحمية، على 
في  األصليين  السكان  مساهمات  بين  التفاوت  من  الرغم 
البلد نفسه )الشكل 6-7(129. وينتج ذلك عن تفاعالت بين 
اإلنسان والطبيعة تطورت على مدى آالف السنين، وترتبط 
لدعم  ولذا،   .130)1 )الفصل  الثقافي  البيولوجي  بالتنّوع 
ممارسات السكان األصليين التي تحفظ التنّوع البيولوجي 
هؤالء  يديرها  التي  األراضي  وأن  خاصة  بالغة،  أهمية 
السكان، أي حوالي 25 في المائة من مساحة األراضي في 
العالم، هي موطن لما يقدر بنحو 80 في المائة من التنّوع 

البيولوجي العالمي131.
األوسع  بين  من  هو  كولومبيا  في  البيولوجي  والتنّوع 
في العالم. فهذا البلد هو موطن ألكثر من 50 مليون إنسان 
رائد  وعالمي  إقليمي  دور  وله  ولغاتهم،  أعراقهم  تتنّوع 
في رعاية البيئة وقيادة العمل على مكافحة تغّير المناخ. 
وال تزال إزالة الغابات في كولومبيا أكبر مصدر النبعاثات 
االنبعاثات  المائة من  27 في  التي تشكل  الدفيئة،  غازات 
أكسيد  ثاني  من  طن  ميغا   69 يعادل  ما  أي  السنوية، 
إلى  الرامية  المتواصلة  الجهود  الرغم من  الكربون. وعلى 
تحييد أجزاء كبيرة من أراضي البلد لحماية البيئة، ال تزال 
شديدة.  لضغوط  تتعرض  للكربون  الرئيسية   البالوعات 

انبعاثات  لخفض  مفّصلة  خططًا  كولومبيا  وضعت  وقد 
الكربون بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030، من خالل 
خفض إزالة الغابات بشكل أساسي، مما يحمي أيضًا التنّوع 

الشكل 6-8 مساهمة فرد من السكان األصليين لمناطق األمازون 
في الحفاظ على سعة تخزين الكربون في الغابات تزيل تقريبًا ضرر 

انبعاثات الكربون الصادرة عن فرد من أغنى واحد في المائة من 
سكان العالم

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى البيانات الواردة في اإلضاءة 7-2، إضافة إلى 
تقديرات عام 2020 للتوزيع الفردي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتستند تقديرات مساهمات 

.Walker and others 2020 السكان األصليين إلى بيانات عن الفترة 2003-2016 من

نصيب الفرد من االنبعاثات )بما في ذلك استخدام األراضي(
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الشكل 6-9 السكان األصليون والمجتمعات المحلية ترتقي بنقاط التأثير لبناء االستدامة العالمية

.Brondizio and others 2019 المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

دور السكان األصليين 
والمجتمعات المحلية 

في الدعم

نقاط التأثير في تغيير حالة االستدامة العالمية
حّددها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنّوع البيولوجي 

ظم اإليكولوجية وخدمات النُّ

ل المفاهيم المتعددة للحياة الجيدة تقبُّ
تخفيض االستهالك الكّلي والنفايات

إطالق العنان للقَيم واألفعال
تقليل أوجه عدم المساواة

تطبيق العدالة واإلدماج في حفظ الطبيعة
استيعاب العوامل الخارجية واالقتران عن ُبعد

تعزيز التعليم وتوليد المعرفة وتبادلها
ضمان انتشار التكنولوجيا واالبتكار واالستثمار
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بقاء  ويؤمن  الطبيعية،  المائية  والمستجمعات  البيولوجي 
الغابات.  على  مباشرًا  اعتمادًا  تعتمد  التي  المجتمعات 
ويتطلب نجاح هذه الجهود مشاركة عدد كبير من السكان 

األصليين في جميع أنحاء البلد132.

“ لدعم ممارسات السكان األصليين التي تحفظ 
التنّوع البيولوجي أهمية بالغة، خاصة وأن األراضي 

التي يديرها هؤالء السكان، أي حوالي 25 في المائة 
من مساحة األراضي في العالم، هي موطن لما يقدر 

بنحو 80 في المائة من التنّوع البيولوجي العالمي.

على مدى العقود القليلة الماضية، كان السكان األصليون 
المطيرة.  األمازون  غابات  عن  للدفاع  األمامي  الخط  في 
خسائر  كانت  األمازون،  حوض  تتقاسم  بلدان  تسعة  ففي 
الكربون المخزن في عدة مناطق يديرها السكان األصليون 
ضئيلة للغاية في الفترة بين العامين 2003 و2016 )سّجلت 
انخفاضًا بنسبة 0.1 في المائة(، مما يعكس تراجعًا بسيطًا 
يديرها  ال  التي  المحمية  المناطق  أما  غاباتها.  في  جدًا 

وبلغت  المائة133.  في   0.6 فقد خسرت  األصليون،  السكان 
األمازون  في  المتبقية  المساحات  في  الخسارة  نسبة 
السكان  مساهمة  بترجمة  االكتفاء  إن  المائة134.  في   3.6
األصليين في حفظ الغابات إلى متطلبات التخفيف من آثار 
ما،  نوعًا  المناخ فحسب هو عملية محدودة وضيقة   تغّير 
إذ إنها ال تأخذ في الحسبان العديد من المساهمات األخرى، 
بما في ذلك تجنب فقدان التنّوع الثقافي البيولوجي. ورغم 
ذلك، تشير النتائج إلى أن مساهمة الفرد الواحد من السكان 
للكربون،  كبالوعة  األمازون،  غابات  حفظ  في  األصليين 
تساوي تقريبًا االنبعاثات الصادرة عن فرد واحد من أغنى 
1 في المائة في العالم على ُسّلم توزيع الدخل )الشكل 8-6(.

تخزين  األصليين في  للسكان  الكبيرة  المساهمة  وتبّين 
من  المستنبطة  والحلول  المحلية  القرارات  أن  الكربون 
عن  الضغوط  من  تخفف  أن  متآزرًة،  تستطيع،  الطبيعة 
السكان  فيها  يؤدي  التي  الحاالت  وتشكل  األرض.  كوكب 
نموذجًا  اإليكولوجي  النظام  حفظ  في  دورًا  األصليون 
ظمية  النُّ هج  النُّ البحث في  كيفية  به في تحديد  ُيسترشد 
الطبيعة.  من  مستنبطة  بشرية  تنمية  لتحقيق   الالزمة 

الجدول 6-1 أمثلة عن الحلول المستنبطة من الطبيعة التي يعتمدها السكان األصليون والمجتمعات المحلية

حفظ سالمة النظام اإليكولوجيالمساهمة في التنمية البشريةالحل
أمثلة مأخوذة من السكان األصليين 

والمجتمعات المحلية

أمن غذائي  	الحراجة الزراعية 
سبل عيش مستدامة لصغار المزارعين  	
ارتفاع إنتاجية األشجار والمحاصيل  	

والمواشي 
زيادة تنّوع منتجات المزارعين  	

حفظ التنّوع البيولوجي وزيادة التنّوع  	
الحد من انجراف التربة  	
الحد من فقدان المياه ومواد التربة  	

والمواد العضوية والمغذيات 
الحد من اآلفات الحشرية  	
صون خصوبة التربة  	
زيادة احتجاز الكربون  	

بوليفيا، مجلس السكان األصليين لمدينة  	
تاكاناأ

الكاميرون، ريباب 	
الكاميرون، جمعية مراقبة شؤون المساواة  	

بين الجنسين والبيئةج
جامايكا، جمعية مزارعي بلدة جيفريد 	
المكسيك، كوليل-كاب/موشكامباليهـ 	
نيجيريا، صندوق اإلدارة البيئية والتنميةو   	
الفلبين، جمعية مزارعي الغابات الزراعية  	

في كاماالندانز

ظم اإليكولوجية  حماية النُّ
الساحلية للحد من مخاطر 

الكوارث 

حماية األفراد والمنازل وسبل العيش، عن  	
طريق التخفيف من آثار أمواج تسونامي 
واألعاصير المدارية وغيرها من الكوارث 

الجوية المائية على المستوطنات البشرية
دعم سبل العيش من خالل توفير المنتجات  	

الخشبية وغير الخشبية 

 حماية المناطق الساحلية وتحقيق  	
االستقرار فيها 

ظم اإليكولوجية الفريدة والغنية  	 دعم النُّ
والتنّوع البيولوجي 

تخزين الكربون  	

واليات ميكرونيزيا الموحدة، الصندوق  	
االئتماني لحفظ موارد التاميلح

إندونيسيا، كاليمانتاني الغربيةط 	
 تايلند، جمعية حفظ غابات المنغروف  	

في بان بانغ الي

 اإلدارة المستدامة 
لألراضي 

تعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية من  	
ظم اإليكولوجية الطبيعية  خدمات النُّ

زيادة منعة المجتمع المحلي وضمان  	
استمرار توافر األغذية والمياه والمنتجات 

الطبيعية األخرى 
إرساء ممارسات ومعارف يمكن تكرارها  	

وتوارثها عبر األجيال من خالل إحداث 
تغييرات في طرق اإلدارة 

اإلدارة التشاركية لألصول الطبيعية 	

ظم اإليكولوجية وحفظها  	 حماية النُّ
ظم اإليكولوجية للطبيعة  	 حماية خدمات النُّ

وقدرة األنواع على التجّدد 

بوليفيا، ال بازك 	  
غانا، منطقة أكرا الكبرىل 	  
نورث ويسترن نيكاراغوام 	  

مالحظات
 .UNDP 2017a .ي .UNDP 2017b .ط .UNDP 2019d .ح .UNDP 2008 .ز .UNDP 2019b .و .UNDP 2014d . هـ .UNDP 2014c .د .UNDP 2019a .ج .UNDP 2010a .ب .UNDP 2015a .أ

 .UNDP 2012 .م .UNDP 2014b .ل .UNDP 2010b .ك
المصدر: استعراض مؤّلفات مكتب تقرير التنمية البشرية. 
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وفي هذه الحاالت، يبدو أن كل نقطة من نقاط التأثير التي 
حددها مؤخرًا المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
اإليكولوجية  ظم  النُّ وخدمات  البيولوجي  بالتنّوع  المعني 

هي نقطة أساسية )الشكل 9-6(.
وال ُيختَزل جوهر سلوك السكان األصليين والمجتمعات 
تحقيق  في  يتجلى  بل  فحسب،  واحد  حّل  في  المحلية 
ظل  في  اإليكولوجية،  ظم  النُّ سالمة  حفظ  مع  الرفاه 
المختلفة.  واإليكولوجية  االجتماعية  ظم  النُّ بين  االقتران 
الرسمية  بالحوافز  المقيدة  غير  السلوك،  هذا  ودوافع 
ظمي الالزم لتنفيذ  واعتبارات السوق، فيها قدوة للنهج النُّ
حلول مستنبطة من الطبيعة يمكنها إطالق العنان للتحّول 

الجذري )الجدول 6-1 واإلطار 5-6(.
لممارسات  والموثقة  الكثيرة  الفوائد  من  الرغم  وعلى 
السكان األصليين، ُيستهان، في مجتمعات عديدة وبدرجة 

األمم  إعالن  ينص  وكما  ومساهماتهم.  بمثابرتهم  كبيرة، 
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، يقع تقرير المصير 
في صميم أي تنمية يكون النهوض بالشعوب األصلية هدفًا 
لها وأداًة لتحقيقها. فتقرير المصير يتطلب إحداث تحّول 
لتمكين  الالزم  الحّيز  وإتاحة  والتشريعات،  الحوكمة  في 
تنشدها،  التي  الحياة  مالمح  تحديد  من  الشعوب  هذه 
الشعوب  هذه  معظم  لكن  وتحقيقها135.  إليها  السعي   ومن 
دة من أي سلطة، وال يزال سّكانها البالغ عددهم  ال تزال مجرَّ
بالغابات  زاخرة  مناطق  في  والمقيمون  نسمة  مليار   1.3
سكان  العالم136.  في  الفقر  معدالت  أعلى  بعض  يسّجلون 
يقعون ضحايا للعنف، ويتعرض العديد من زعمائهم للقتل 

بسبب دفاعهم عن البيئة )اإلطار 6-6(.
التنّوع  الطبيعة وفقدان  وُيعزى قسط كبير من تدهور 
حفظ  إلى  يسعون  ممن  الكثيرين  تجريد  إلى  البيولوجي 

اإلطار 6-5 نهج شامل إزاء الطبيعة يؤثر من أوجه متعددة

السكان  من   10,000 لحوالي  موطن  هو  الصين،  غرب  جنوب  يونان  مقاطعة  في  الواقع  الشيهاي،  المائي  المستجمع 
األصليين، معظمهم من شعَبي ناشي ويي. ولبحيرة الشيهاي، وهي أيضًا جزء من هذا المستجمع، دور حيوي في حفظ 
التنّوع البيولوجي في المنطقة، ألنها تضم أكبر تنّوع للطيور في البلد، وألنها معبر هام لهجرة العديد من أنواع اإلوز والبط 

وأرض لتكاثرها وموئل شتوي لها.
في عام 1998، شّيد سد في المنطقة أدى إلى غمر األراضي الزراعية بالمياه، وشرد سكان المجتمعات المحلية، فانتقلوا 
 إلى سفوح التالل للزراعة وبدأوا بصيد األسماك بشكل جائر في البحيرة باستخدام شباك الصيد غير النظامية. وأفضى ذلك 
إلى حدوث انهيارات طينية وانجراف التربة ونفوق األسماك، مما زاد من حدة الفقر وأّجج التوترات بين المجتمعات والحكومات 

المحلية.
في عام 2000، شرعت منظمة المستجمعات المائية الخضراء في العمل مع الحكومات المحلية، ووضعت نموذجًا إلدارة 
المستجمعات المائية للسكان األصليين بهدف إشراك الجتمعات المحلية للسكان األصليين في إدارة الموارد، وتنفيذًا ألهداف 
التنمية االقتصادية في الوقت نفسه. وفي إطار هذه المبادرة، أنشئت منظمات مستقلة للسكان األصليين، واعُتمدت ُنهج 

تشاركية لتعزيز اإلدارة الذاتية للموارد، وُأحرزت نتائج إيجابية.

الزراعة  وتعززت  الجفاف.  من  متتالية  سنوات  خمس  لمدة  المحيطة  الزراعية  األراضي  ري  المبادرة  ضمنت  المائي.  األمن 
الحرجية والزراعة اإليكولوجية، مما حد من انجراف التربة وتخزين الرواسب في األراضي الرطبة. وعملت جمعية الصيادين على 

إعادة التوازن اإليكولوجي لهذه األراضي، مما ضمن توافر الغذاء لمائة ألف طائر شتوي من أكثر من 76 نوعًا.

على  يي  مناطق  المعيشية في  األسر  وتعّرفت  تقريبًا فقط.  أشهر  ألربعة  ُقوته  تأمين  يي  بإمكان شعب  الغذائي.  األمن 
بذور البطاطا العالية الجودة وبدأت بزراعتها، فزاد إنتاجها بخمسة أضعاف في غضون عام واحد. وأدى الحظر الذي فرضته 
جمعية الصيادين على استخدام الشباك غير النظامية إلى حماية تجّمعات األسماك ومواردها وسبل العيش المعتمدة عليها، 

فارتفعت أعداد األسماك مجددًا إلى مستوى لم تشهده منذ 20 عامًا.

الغابات،  وزرعت  التربة،  انجراف  على  للسيطرة  مشقوقة  سدود  ببناء  ناشي  مجتمعات  قامت  المستدامة.  العيش  سبل 
الحيوانات،  تربية  فطورت  يي،  قرى  أما  الزراعية.  الحراجة  وطورت  الميثان،  إلنتاج  منزلية  الهوائية  هاضمات  واستخدمت 
المخاطر  مواجهة  في  عيشها  سبل  لتنويع  البيئية  للسياحة  مشروعًا  وأنشأت  الصينية،  األعشاب  من  األدوية  واستخلصت 

الطبيعية ومخاطر السوق. وفي هذين المجتمعين، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل عشرة أضعاف.

الحد من مخاطر الكوارث. خففت ِبرك تخزين المياه من آثار فترات الجفاف. وتم تشييد منازل محّصنة لتحمل الزالزل. وُشجع 
التشجير على نطاق واسع للتخفيف من مخاطر الفيضانات واالنهيارات الطينية. وُشجع كذلك تنويع سبل العيش لمساعدة 

المجتمعات المحلية على مواجهة الخسائر المحتملة في سبل عيشها بفعل الكوارث.

.UNDP 2015c المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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السكان  من  غالبًا  وهم  إمكاناتهم،  من  الطبيعية  الموارد 
األصليون  السّكان  ما يكون  2(. وعادًة  )الفصل  األصليين 
الوقوف  على  القدرة  محدودي  مناطقهم  يديرون  الذين 
سبل  في  دين  ومهدَّ االستخراجية،  الصناعات  وجه  في 
وإنهاكها  األساسية  البنى  توّسع  بفعل  عيشهم ورفاهيتهم 

ظم اإليكولوجية المحلية137. للنُّ

“ ال ُيختَزل جوهر سلوك السكان األصليين 
والمجتمعات المحلية في حّل واحد فحسب، 
بل يتجلى في تحقيق الرفاه مع حفظ سالمة 

ظم اإليكولوجية، في ظل االقتران بين  النُّ
ظم االجتماعية واإليكولوجية المختلفة. النُّ

والمجتمعات  األصليين  للسكان  مدينون  ونحن 
المحلية باالعتراف بهم ودعمهم على نطاق أوسع، تقديرًا 
وتخفيف  الطبيعة  في حفظ  وماضيًا  لمساهماتهم حاضرًا 
أدنى  حد  بضمان  يبدأ  دعم  األرض.  كوكب  عن  الضغوط 
العنف.  من  وبتحررهم  اإلنسانية،  لحقوقهم  االحترام  من 
بين  الفترة  ففي  السائدة.  القاعدة  هو  ذلك  أن خالف  بيد 
بلدًا،   50 في  شخصًا   1,558 ُقتل  و2017،   2002 عامي 

مأساة،  خسارتهم  وأراضيهم138.  بيئتهم  عن   لدفاعهم 
بالنسبة  بل  لمجتمعاتهم فقط،  بالنسبة  ليس  لكن   بال شك. 
لنا جميعًا وألبنائنا من بعدنا. فخسارتهم تحرمنا من االنتفاع 
بمعارفهم ومبادئهم، في هذا الوقت بالذات الذي تصبح فيه 
روح الرعاية للطبيعة أساسيًة في تخفيف الضغوط الجاثمة 
ع األبواب أمام السكان األصليين  على كوكبنا. وعندما تشرَّ
يجري  ما  كثيرًا  أصوات  ستعلو  المحلية،  والمجتمعات 
ش  إسكاُتها أو تبقى غير مسموعة في النقاش العام، أو تهمَّ
في ظل هيمنة طرق أخرى الكتساب المعرفة عليها، طرق 

قوامها تطور التكنولوجيا وتقدم العلم139.
للسكان  المباشرة  بالمساهمات  االعتراف  ويكتسي 
األصليين والمجتمعات المحلية في حفظ سالمة المحيط 
الحيوي ودعم هذه المساهمات أهمية قصوى في تخفيف 
االعتراف  أهميًة  يقل  وال  األرض140.  كوكب  عن  الضغوط 
باإلجحاف المستمر الذي يلحق بهذه المجتمعات ويقّوض 
بطرق  االزدهار  على  وقدرتها  حياتها  على  واليتها 
تواضع،  وكّلنا  ننهل،  أن  يمكننا  فقط  عندئٍذ  تنشدها141. 
مما أنجزوه هم وآخرون كثر على مدى تاريخ استمر منذ 
البشرية  التنمية  ووعد،  طموح،  هو  ذلك  عام.   300,000

المستنبطة من الطبيعة.

اإلطار 6-6 الناشطون البيئيون يتعرضون للقتل

المدافعين  من  القتلى  أعداد  سجلت   ،2019 عام  في 
عن أرضهم وبيئتهم أرقامًا قياسيًة، إذ بلغت 212 إنسانًا، 
وازداد  األسبوع1.  في  أفراد  أربعة  من  أكثر  بمعدل 
الحصيلة  وتضاعفت  البيئيين،  الناشطين  ضد  العنف 
 السنوية للقتلى بأكثر من ثالث مرات منذ مطلع العقد 
االطالع  )يمكن  والعشرين  الحادي  القرن  من   األول 

على الشكل(.
الدفاع  مشهد  في  هام  حضور  األصليين  وللسكان 
والقتل  واالعتداء  للعنف  معرضون  وهم  البيئة،  عن 
بسبب قضيتهم أكثر بكثير من غيرهم. ففي عام 2019، 
نسبته  لما  مسرحًا  األصليين  السكان  مجتمعات   كانت 
البيئة.  عن  المدافعين  قتل  أعمال  من  المائة  في   40
األصليون  السكان  كان  و2019،   2015 عامي  وبين 
أرواحًا2.  حصدت  التي  االعتداءات  ُثلث  من  ألكثر  هدفًا 
الخاص  المتحدة  األمم  مقرر  أعرب   ،2018 عام  وفي 
إزاء  البالغ  قلقه  عن  األصلية  الشعوب  بحقوق  المعني 
استهداف الشعوب األصلية من خالل الهجمات وأعمال 
ضخمة  مشاريع  تنفيذ  عليه  يطغى  سياٍق  في  العنف، 
للصناعات االستخراجية واحتدام المنافسة على استغالل 

الموارد الطبيعية3.

تضاعف عدد عمليات قتل الناشطين البيئيين بأكثر 
من ثالث مرات منذ مطلع العقد األول من القرن 

الحادي والعشرين

تقارير  من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب   المصدر: 
 Global Witness السنوية عن المدافعين عن األرض والبيئية 2019-2002، 

اطلع عليها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

مالحظات
.UN Human Rights Council 2018 .3 .Global Witness 2019 .2 .Global Witness 2020 .1

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من Global Witness. وتم االستشهاد ببيانات Global Witness عن مقتل المدافعين عن البيئة 
في دراسات Butt and others 2019؛ Scheidel and others 2020؛ ودراسات لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان 

.Time magazine )Godin 2020(و The Guardian )Watts 2019(و CNN )Guy 2020b( ؛ ومن وسائل إعالم مثل)Forst and Tognoni 2016(
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سيما  ال  معروفة،  مادية  بمخاطر  المناخ  تغّير  يتسبب 
الكوارث الناجمة عن الظواهر الجوية المائية، كاألعاصير 
واالنهيارات  والفيضانات  الموسمية  والرياح  والزوابع 
وزيادة  التصحر  عن  وبالمقابل،  وكذلك،  الجليدية، 
الجفاف. هذه التداعيات واسعة النطاق، وتؤثر على سائر 
عوامل االقتصاد وقطاعاته في جميع المناطق الجغرافية 
لتلك  وستكون  متفاوت.  بشكل  إنما  األرض،  وجه  على 
الظواهر الكبرى، وكذلك للتغّير التدريجي إنما المستمر في 
درجات الحرارة، تأثيرات هيكلية على النشاط االقتصادي 
وإنتاجية العمل ورفاه الفرد. وتؤدي، أيضًا عملية التحّول 
السياسات  من  بدافع  الكربون،  منخفض  اقتصاد  نحو 
المستهلكين،  التكنولوجيا وتبدل أهواء  المناخية وتدخل 

إلى ما ُيسّمى في األدبيات بمخاطر االنتقال1.
َأقَر  هائلة،  كلية  واقتصادية  مالية  آثار  المخاطر  ولتلك 
أنه “من  الذي ينص على  )المادة 2، ج(،  اتفاق باريس  بها 
أجل توطيد االستجابة العالمية للتهديد الذي يشّكله تغّير 
متماشية  المالية  التدفقات  “جعل  الضروري  من  المناخ”، 
مع مساٍر يؤدي إلى تنميٍة خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة 
وقادرة على تحّمل تغّير المناخ”. وللسياسات المالية دور 
رئيسي في حشد األشكال السائدة من التمويل وتوجيهها 
اإلنتاجية  الهياكل  في  المطلوب  الكبير  التحّول  نحو 
تغيير  السياسات  هذه  يصاحب  أن  المهم  ومن  لالقتصاد. 
باالستفادة  وذلك  المالية،  لألصول  األساسية  البنية  في 
من آليات السوق لزيادة فعالية تخصيص الموارد الالزمة 
المناخ وتقاسم تكاليف  آثار تغّير  إلجراءات التخفيف من 

هذه اإلجراءات2.
المالي  التحّوط  أنظمة  تشمل  المالية  والسياسات 
وسياسات  والحوكمة،  عليها،  اإلشراف  وتدابير  الكلي، 
السياسات  أيضًا  وتشمل  المالية.  األسواق  تنمية 
المخاطر  تسعير  من  التقليل  احتمال  تدارك  إلى  الرامية 
المالية  األسواق  في  الشفافية  إلى  واالفتقار  المناخية 
السياسات  بهذه  ويقصد  التحّوطية.  التنظيم  وأطر 
النهوض  أجل  من  االقتصادية  لألنشطة  تصنيٍف  وضع 
على  تساعد  وهي  الخضراء،  المالية  األدوات  بأسواق 
التحيز على األجل القصير، وعلى تحسين أطر  الحد من 
النقدية  السياسات  وتساهم  المالية.  المؤسسات   حوكمة 
هذه  تشمل  وقد  األهداف.  هذه  تحقيق  في  أيضًا 
العمومية  بالميزانية  المتعلقة  األدوات  السياسات: 

األصول  وشراء  الضمانات  كسياسة  المركزي،  للمصرف 
الميزانية  إلى  التجارية  المصارف  وصول  وإمكانية 
تشمل  البلدان  بعض  وفي  المركزي،  للمصرف  العمومية 
وهذه  االعتمادات3.  تخصيص  أيضًا  السياسات  هذه 
تشجيع  إلى  الرامية  والنقدية  المالية  السياسات 
 االستثمارات الخضراء ينبغي أن تستكمل، ال أن تستبدل، 
في  الحكومة  والمالية ومسؤوليات  الضريبية  السياسات 

مجال االستثمار. 

السياسات المالية

معايير  المالية  السياسات  من  أولى  مجموعة  توحد 
هذه  وتجعل  المناخ،  تغّير  مخاطر  عن  الكشف  إجراءات 
وتحسن  المجموعة  هذه  تدعم  وقد  إلزامية.  اإلجراءات 
آلية تسعير المخاطر وشفافيتها4. عدا عن أن جمع البيانات 
المالية المتعلقة بالمناخ ونشرها قد يعززان تقييم المخاطر 
التحمل.  على  قدرتها  اختبارات  وفي  المالية  األنظمة  في 
لتحديد  األهمية  غاية  في  هو  المتينة  األسس  وإرساء 
التصنيف المناسب لألصول “الخضراء” والمستدامة إزاء 
السندات  ولتطوير  األخرى،  البيئية  واالعتبارات  المناخ 

واألسواق الخضراء، وأيضًا لتسعير الكربون. 
 وفي هذا الصدد، ال بد من اإلضاءة، تحديدًا، على جهود 
بالعمل  المتعلق  المالي  باإلفصاح  المعنية  العمل  فرقة 
من  المحددة  العمل،  فرقة  توصيات  وتهدف  المناخي. 
قبل السوق من أجل السوق، إلى فهم مخاطر تغّير المناخ 
ومناقشتها على نطاق واسع، ومراعاتها في إدارة المخاطر 
استراتيجيات  ضمن  وإدراجها  االستثمار،  وقرارات 
وأصحاب  للمستثمرين  التوصيات  تسمح  وقد  الشركات. 
والمشاريع  األصول  قيمة  بتحسين  الخارجيين  المصلحة 
االستثمارية، وبحشد الموارد المالية لتسهيل االنتقال إلى 

أنشطة أكثر استدامة ومنعة. 
المؤسسات  أن  من  التحقق  الرقابية  الهيئات  وعلى 
لمخاطر  تعرضها  أوجه  تحدد  اختصاصها  ضمن  الواقعة 
تلك  حدوث  عند  المحتملة  الخسائر  وتقّيم  المناخ،  تغّير 
المخاطر، وتكفل إدارة المخاطر بالشكل المناسب، وتتخذ 
االقتضاء.  عند  وطأتها  من  للتخفيف  الالزمة  اإلجراءات 
منها  المتوقع  الرقابي  الدور  تحدد  أن  السلطات  وعلى 

انطالقًا من نهج التحّوط للمخاطر المناخية والبيئية5.

اإلضاءة 1-5 

تداعيات تغّير المناخ على السياسات المالية والنقدية 
مستشار حاكم مصرف الجمهورية )البنك المركزي في كولومبيا(، وخوسيه أنطونيو أوكامبو، أستاذ جامعي في  خواكين برنال، 

كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ورئيس لجنة األمم المتحدة لسياسة التنمية
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والهيئات  المركزية  المصارف  على  ذلك،  إلى  باإلضافة 
لتحديد  أدوات  تطوير  على  تدريجيًا  تعمل  أن  الرقابية 
النظام  ضمن  واالنتقالية  المادية  المخاطر  إحالة  قنوات 
سعيًا  المناخ  تغّير  لمخاطر  كمي  تحليل  وإلجراء  المالي، 
إلى تحديد حجم المخاطر على مختلف مستويات النظام 
المالي، وآلية إدراج تأثير تغّير المناخ في نمذجة االقتصاد 
المالي6. وتستعد  التوقعات ورصد االستقرار  الكلي، وفي 
والمملكة  البرازيل  في  الرائدة،  المركزية  المصارف  بعض 
المتحدة )مصرف إنجلترا( وفرنسا وهولندا، أيضًا لتطبيق 
لدى  التحّمل  اختبارات  سيناريوهات  على  األدوات  هذه 

الشركات المالية التي تشرف عليها هذه المصارف.
تصنيٍف  وضع  السياسات  من  ثانية  مجموعة  وتدعم 
األدوات  بأسواق  النهوض  وعملية  االقتصادية  لألنشطة 
المالية الخضراء. وقد تضطلع الهيئات التنظيمية والرقابية 
المصلحة  أصحاب  بين  التقريب  في  قيادي  بدور  المالية 
والخبراء المعنيين على مسار وضع تصنيٍف يعزز الشفافية 
إلى  االنتقال  في  تسهم  التي  االقتصادية  األنشطة  بشأن 
االقتصاد “األخضر” )المنخفض الكربون والمستدام بيئيًا(، 
لمخاطر  اآلخرين  تعرض  فيها  يتزايد  التي  واألنشطة 
التصنيف7  وهذا  “البني”(.  )االقتصاد  بالمناخ   متعلقة 
المخاطر  تحديد  المالية  المؤسسات  على  يسهل  قد 
المال  رأس  وحشد  وإدارتها،  وتقييمها  والبيئية  المناخية 

الالزم لالستثمارات الخضراء والمنخفضة الكربون8.
وبالنسبة إلى األنظمة التحّوطية، اقترح بعض المحللين 
الجزئي  المستويين  على  التحّوطية  السياسات  تعديل 
المناخ  تغّير  مخاطر  بوضوح  تتناول  بحيث  والكلي 
ظمية. “وقد تشتمل األدوات  وتدرج المخاطر المناخية النُّ
المال  رأس  وكفاية  والسيولة  االحتياطيات  شروط  على 
القصوى  والحدود  الضمانات  قيمة  إلى  القروض  وِنَسب 
لنمو االئتمان، فضاًل عن االحتياطات الرأسمالية القطاعية 
المعرضة  للقطاعات  المخصصة  االئتمانات  تستهدف  التي 
لمخاطر تغّير المناخ تحديدًا”9. وعلى نحو مماثل، قد تدرج 
االقتصاد  على  وجزائية  األخضر  لالقتصاد  داعمة  عوامل 
اإلجراءات  تنص  وقد  المال،  رأس  شروط  ضمن  البني 
التنظيمية على ضرورة الحفاظ على حد أدنى من األصول 

الخضراء ضمن الميزانية العمومية للمؤسسات المالية10.
التنظيم  إجراءات  فعالية  مدى  يدور جدل حول  ولكن 
بدرجة  إال  “قد ال تسهم،  بالمناخ، ألنها  المتعلق  التحّوطي 
ظواهر  من  المالية  المؤسسات  حماية  في  للغاية،  جزئية 
‘البجعة الخضراء’”11. ويرى محللون آخرون أن “تخفيف 
الممنوحة  المصرفية  القروض  على  المال  رأس  شروط 
السياسات  أهداف  يقّوض  قد  الخضراء  للقطاعات 
التحّوطية الكلية وجهود تقليص المخاطر المالية. فلطالما 
التحّوطية  القواعد  فيه  ترتكز  نهجًا  بازل  لجنة  اعتمدت 
من  القواعد  هذه  لتحصين  فقط،  المخاطر  محاذير  على 

التدخل  أو  الصناعية  السياسات  أهداف  مثل  تأثيرات 
السياسي في ممارسات اإلقراض لدى المصارف”12.

بازل  لجنة  أجرته  مسح  آخر  وجد  السياق،  هذا  وفي 
من  أنه  اعتبرت  السلطات  “غالبية  أن  المصرفية  للرقابة 
بالمناخ ضمن  المتعلقة  المالية  المخاطر  المناسب مواجهة 
 اإلطار التنظيمي واإلشرافي الذي تعتمده. ]...[ رغم ذلك، 
في  يأخذوا  لم  األعضاء  معظم  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المال  رأس  إطار  في  المخاطر  تلك  تخفيف  الحسبان 
التحّوطي، أو لم يفكروا بعد في أخذ ذلك في الحسبان”13.

تحد  أن  السياسات  من  الثالثة  المجموعة  وبإمكان 
وأن  القريب،  األجل  على  المالية  المؤسسات  تحيز  من 
المؤسسات. ويتحقق ذلك من خالل  تحسن حوكمة هذه 
إصالحات في التحّوط وحوكمة الشركات، وكذلك باعتماد 
القطاع  في  والحوكمة  والمجتمع  بالبيئة  تتعلق  معايير 
المالي، وباألخص بين مدراء صناديق المعاشات التقاعدية 
للبلدان، قد  المؤسسي  وسواها من األصول. وتبعًا لإلطار 
تضطلع المصارف المركزية والهيئات التنظيمية أيضًا بدور 

محفز لتوسيع نطاق التمويل األخضر بشكل سليم14.
األهداف  على  التركيز  نحو  الخاص  القطاع  ويتجه 
وأعلن  المستدام.  التمويل  قيم  ودعم  األجل  البعيدة 
مدراء لبعض أضخم الثروات عن سلسلة مبادرات، تشمل 
االستثماري، وتصفية  نهجهم  االستدامة في صلب  إدراج 
االستدامة،  على  كبيرًا  خطرًا  تشكل  التي  االستثمارات 
العمل  فرقة  وضعتها  التي  اإلفصاح  بتوجيهات  وااللتزام 

المعنية باإلفصاح المالي المتعلق بالعمل المناخي15.
جائحة  تمثل  “وحيث  الدولي،  التمويل  لمعهد  ووفقًا 
الستراتيجيات  واقعي  تحّمل  اختبار  حكمًا،  كوفيد-19، 
االستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة، سجلت األصول 
المستدامة أداًء نسبيًا ملحوظًا خالل النصف األول الخارج 

عن المألوف من عام 2020”16.

السياسات النقدية

من الُمرجح أن تؤثر المخاطر المادية واالنتقالية المتعلقة 
الفعلي  االقتصادي  والنمو  األسعار  على  تدريجيًا  بالمناخ 
أساسية  أهداف  وكّلها  المالي،  واالستقرار  والمحتمل 
على  لذلك،  المركزية.  المصارف  معظم  إلى  بالنسبة 
ما  ومناقشة  تحليل  في  التوسع  المركزية  المصارف 
المناخ، من أجل حماية  تغّير  لمواجهة  يمكن ويجب فعله 

واستقرار األسعار واألوضاع المالية بشكل فعال وناجح17.
المركزية  المصارف  تستعين  قد  اإلشارة،  سبقت  وكما 
بمجموعة قّيمة من أدوات السياسات التي يمكنها التصرف 
المتعلقة  الصدمات  عن  الناشئة  التحديات  لمواجهة  بها 
بالمناخ، حتى ضمن نطاق التفسير المحدود الختصاصاتها. 
وتوسيع  الفائدة،  أسعار  تعديل  األدوات  هذه  وتشمل 
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القروض  السندات، ومنح  العمومية عبر شراء  الميزانيات 
للشركات من خالل المصارف. وتشمل أيضًا توفير خطط 
منخفضة  مشاريع  في  تستثمر  التي  للمصارف  تمويل 
تخصيص  سياسات  بانتهاج  لها  السماح  وحتى  الكربون، 
المنخفضة  االستثمارات  مصلحة  في  تصب  اعتمادات 
الكربون )بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الضمانات(.

النقاش  يتناولها  التي  واألدق  األخرى  األوجه  أما 
االنتقال،  لدعم  المركزية  للمصارف  المتاحة  السبل  حول 
بكيفية  فتتعلق  الكربون،  منخفض  اقتصاد  إلى  استباقيًا، 
شمول المخاطر المناخية في أطر السياسات النقدية. فقد 
ضمن  المناخية  المخاطر  تحليالت  المصارف  هذه  تدرج 
القسري  الخصم  تعديل  عن طريق  وذلك  الضمانات،  أطر 
استبعادها  وحتى  قيمتها،  وتقدير  البنية  األصول  على 
من مجموعة الضمانات المؤّهلة. وقد تعتمد أيضًا معايير 
وإعادة  الضخمة  األصول  شراء  عمليات  في  االستدامة 
الكربون  الكثيفة  األصول  عن  التخلي  أجل  من  تمويلها 
بالتيسير  أيضًا  إليها  )الُمشار  الخضراء  األصول  لصالح 
الكمي األخضر(. وقد تطبق برامج موازية لشراء األصول 

تركز على األصول المنخفضة الكربون18.
النقدية  السياسات  تعتبر  ال  السائدة  األدبيات  لكن 
المناخ  تغّير  آثار  من  التخفيف  لجهود  األنسب  هي 
السياسات  هذه  على  أن  ترى  بل  األمد،  البعيدة 
األمد.  القصير  االستقرار  تحقيق  على  التركيز  مواصلة 

بغرض  المركزي  للمصرف  العمومية  الميزانية  واستخدام 
تعزيز  أو  الخضراء”  “البجعة  أحداث  تداعيات  مواجهة 
االستثمارات واألسواق الخضراء يثير الكثير من الجدل، 
المركزية  المصارف  صالحيات  توسيع  يعني  قد  ألنه 
بإحداث  يهدد  وربما  الحوكمة،  حول  تساؤالت  وإثارة 

خلل في األسواق19.
فيها  تنظر  أن  يمكن  التي  األخرى  اإلجراءات  وتشمل 
الكلي  االقتصاد  سياسات  تنسيق  المركزية:  المصارف 
ولتحقيق  البيئي20.  االنتقال  لدعم  التحّوطية  واألنظمة 
هذه الغاية، على المصارف المركزية أن تنّسق تحركاتها مع 
مجموعة واسعة من إجراءات التنظيم المالي والتحّوطي 
)الحكومات،  أخرى  فاعلة  جهات  تنفذها  التي  والكربوني 
والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمجتمع المدني، 
والمجتمع الدولي(، آخذًة في االعتبار أن حل هذه مشكلة 

يتطلب جهدًا جماعيًا. 
أخيرًا، للمصارف المركزية وهيئات اإلشراف دور ينبغي 
أن يكون قدوًة لآلخرين، فعليها أن تدرج مفهوم االستدامة 
ضمن  الحوكمة  ومعايير  واالجتماعية  البيئية  والمعايير 
وتشمل  التشغيلية.  وأنشطتها  االستثمارية  محافظها 
وصناديق  المؤسسية  المحافظ  إدارة  ذلك:  على  األمثلة 
التقاعد، وإدراج المتطلبات الخضراء في أطرها اإلدارية، 
واستهداف التمويل األخضر، والحد من بصمتها الكربونية 

كشركات، واإلفصاح علنًا عن التزامها بالبنود السابقة21.
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اإلضاءة 2-5

دور تسعير الكربون في التخفيف من تغّير المناخ 
إيان باري، إدارة الشؤون المالية، صندوق النقد الدولي 

تسّببت  التي  واالقتصادية  الصحية  األزمة  تغّير  لم 
إلى  لالنتقال  األساسية  الحاجة  كوفيد-19  جائحة  بها 
سعيًا  القرن،  منتصف  بحلول  النظيفة  الطاقة  ُنُظم 
المناخ  نظام  في  االستقرار  انعدام  خطر  احتواء  إلى 
إقدام  ومع  عنها.  رجعة  ال  خطيرة  درجة  إلى  العالمي 
في  للمساعدة  استثمارية  خطط  طرح  على  الحكومات 
ضرورة  معها  لتتأكد  الجائحة  جاءت  اقتصاداتها،  تعزيز 
مناسب،  بشكل  الجديد،  االستثمار  هذا  تخصيص 
رأس  في  احتجازه  ال  الكربون،  المنخفضة  للتكنولوجيا 
تسعير  ويشكل  للكربون.  االستخدام  الكثيف  المال 
الكربون حافزًا دقيقًا في هذا الصدد، وتساهم اإليرادات 
التي  المالية  االحتياجات  تلبية  في  يحققها   التي 
باتت ملحة خصوصًا في ظل األزمة، وفي إطار السياق 
األوسع لتلبية أهداف التنمية المستدامة. لكن، ولتحقيق 
ضمن  التسعير  عملية  تأتي  أن  يجب  القصوى،  الفعالية 
كبار  بين  التنسيق  على  وتقوم  شاملة  سياسات  حزمة 

االنبعاثات.  مسّببي 

اتجاهات االنبعاثات واتفاق باريس

أي مسار لخفض االنبعاثات، بما يتماشى مع حصر االحترار 
يتطلب  قد  مئوية،  درجة   2-1.5 بحد  مستقباًل  العالمي 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من استخدام الوقود 
بحلول  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  وسواها  األحفوري، 
المائة من مستوياتها في  25-50 في  بمقدار   ،1 2030 عام 
عام 2018، مع الحفاظ على تراجعها بوتيرة متسارعة في 
المرحلة الالحقة. ومن المتوقع أن تتراجع كمية االنبعاثات 
 ،2 2019 بعام  مقارنًة   2020 عام  في  المائة  في   8 بنحو 
نتيجة انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وحدوث تحّوالت 
هيكلية في االقتصاد على السواء، كزيادة فرص العمل عن 
بعد. لكن انخفاض التدفق هذا يكاد ال يؤثر على مخزون 
يواصل  الذي  الجوي  الغالف  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
ارتفاعه بسرعة. ومن الُمرجح أن تعاود االنبعاثات ارتفاعها 
في عام 2021 مع تعافي االقتصادات واالنتكاس الجزئي 

لبعض التحّوالت الهيكلية )الشكل إ1-2-5(. 

الشكل إ5-2-1 من الُمرجح أن تعاود االنبعاثات ارتفاعها في عام 2021 مع تعافي االقتصادات 
واالنتكاس الجزئي لبعض التحّوالت الهيكلية

.IPCC 2018 ؛IEA 2020b المصدر: حسابات موظفي صندوق النقد الدولي؛
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للعمل  الدولي  اإلطار   2015 لعام  باريس  اتفاق  ويوفر 
الجاد الجاري بشأن التخفيف من آثار تغّير المناخ، مستمدًا 
روحيته من التزامات 188 طرفًا بخفض االنبعاثات. ومن 
المقرر مراجعة هذه التعهدات قبل انعقاد مؤتمر األطراف 
المناخ  تغّير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
الثاني/نوفمبر  والعشرين في تشرين  السادسة  دورته  في 
2021. فعلى الرغم من أن تنفيذ التعهدات الراهنة يشكل 
بمستوى  االرتقاء  من  بد  ال  البلدان،  أمام  مباشرًا  تحديًا 
مع  فحتى  العالمي،  المستوى  على  كبير  حد  إلى  الطموح 
في  الفجوة  تتقّلص  لن  الراهنة،  التعهدات  بكامل  الوفاء 
بحد  االحترار  لحصر  والمطلوب  الواقع  بين  االنبعاثات، 

درجتين مئويتين بحلول عام 2030، إال بمقدار الثلث3.

مسألة تسعير الكربون 

دورًا  الكربون  تسعير  يؤدي  قد  الفصل،  في  يحاَجج  كما 
ففيه  اآلثار،  من  التخفيف  استراتيجيات  في  محوريًا 
إشارة حاسمة، من خالل األسعار، بإعادة توجيه االستثمار 
فتسعير  الكربون.  المنخفضة  التقنيات  نحو  واالستهالك 
انبعاثات ثاني  الكربون بمقدار 50 دوالر للطن الواحد من 
أكسيد الكربون في عام 2030 قد يرفع األسعار المتوقعة 
في بلدان مجموعة العشرين بنحو 140 في المائة للفحم، 
للكهرباء،  المائة  في  و30  الطبيعي،  للغاز  المائة  في  و45 

و10 في المائة للبنزين4.
البلدان  تعهدات  مع  المتوافقة  الكربون  أسعار  وتسجل 
بالتخفيف من اآلثار تفاوتًا كبيرًا، بسبب اختالف مستوى 
مع  االنبعاثات  استجابة  ومدى  االلتزامات  في  التشدد 
في  لألسعار  مثاًل  استجابًة  أكثر  )فاالنبعاثات  التسعير 
الفحم، كجنوب  استخدام  على  كثيرًا  تعتمد  التي  البلدان 
أفريقيا والصين والهند(. فسعر بحوالي 25 دوالر للكربون 
بالتزامات  لإليفاء  المطلوب  المستوى  يتجاوز  قد  مثاًل 
والواليات  والهند  والصين  أفريقيا  جنوب  في  التخفيف 
للطن  دوالر   75 سعر  يرقى  ال  فيما  األمريكية،  المتحدة 
وجمهورية  إيطاليا  في  المطلوب  المستوى  إلى  الواحد 

كوريا وفرنسا وكندا )الشكل إ2-2-5(.
في  هائلة  زيادة  أيضًا  الكربون  تسعير  يحقق  وقد 
اإليرادات، تتراوح غالبًا بين 0.5 و2 في المائة من الناتج 
مقابل  العشرين  مجموعة  بلدان  في  اإلجمالي  المحلي 
استغالل  2030. ويمكن  50 دوالر في عام  ضريبة قدرها 
تلك اإليرادات بشكل مثمر لتعويض اآلثار الضارة الالحقة 
باالقتصاد الكلي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بطرق 
والخضراء،  العامة  الحكومية  االستثمارات  تمويل   مثل 

أو خفض الضرائب على جهود العمل واالستثمار مثاًل.
الكربون  تسعير  تأثير  أن  إلى  كثيرة  دراسات  وتشير 
من  يخلو  وال  بل  بسيط،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  على 

لتسعير  االقتصادية  الكفاءة  كلفة  أن  كما  اإليجابية5. 
لمستخدمي  المهدورة  المكاسب  قيمة  أي  الكربون، 
ليست  اإلمداد،  تكاليف  وفورات  منها  مطروحًا  الوقود 
الناتج  من  المائة  في   0.5 بنحو  غالبًا  وُتقّدر  أيضًا،  بالغة 
دوالر   50 سعر  مقابل  دون،  ما  أو  اإلجمالي  المحلي 
إلى  وبالنسبة  إ3-2-5(.  )الشكل   2030 عام  في  للكربون 
االقتصادية  الكفاءة  كلفة  ض  ُتعوَّ البلدان،  من  العديد 
المحلية،  البيئية  بالمكاسب  وأكثر،  الكربون،  لتسعير 
الهواء  تلّوث  عن  الناجمة  الوفيات  معدل  كانخفاض 
ُتقِدم،  أن  كثيرة  بلدان  بإمكان  وباختصار،  المحلي. 
الكربون  تسعير  من  معّين  مستوى  اعتماد  على  بمفردها، 
حيث  من  المكاسب  حساب  قبل  حتى  أحوالها،  يحسن 

العالمي.  االحترار 
لضريبة  نظامًا   60 يفوق  ما  تطبيق  من  وبالرغم 
ودون  الوطنية  المستويات  على  به  والتداول  الكربون 
متوسط  يبلغ  البلدان،  مختلف  في  واإلقليمية  الوطنية 
سعر االنبعاثات على الصعيد العالمي دوالرين فقط للطن 
الواحد6. وقد دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ تدابير 
تحدد سعر الكربون عالميًا بما ال يقل عن 75 دوالر للطن 
الواحد بحلول عام 2030، من أجل إبقاء معدل االحترار 
المبّين في  النحو  العالمي دون درجتين مئويتين7. وعلى 
والمطلوب،  الواقع  بين  األسعار،  في  الفرق  فهذا  الفصل، 
إنما يؤكد على المصاعب السياسية التي تحول دون بلوغ 
لقيود  الكربون  تسعير  يخضع  فحين  الطموح.  التسعير 
بُنهٍج  تعزيزه  إلى  السياسات  صانعو  يعمد  قد  سياسية، 
الطاقة،  على  دون فرض عبء ضريبي جديد  من  أخرى 

وبالتالي إحداث ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
الكلفة،  حيث  من  والفّعالة  المِرنة  هج،  النُّ هذه  وتشمل 
اإليرادات(،  على  المؤثرة  )غير  الذاتي”  التمويل  “أنظمة 
أو  منتجات  على  للرسوم  متدرجًا  مقياسًا  تتيح  التي 
وكذلك  المعدل،  تتخطى  انبعاثات  كثافة  ذات  أنشطة 
كثافة  ذات  أنشطة  أو  منتجات  على  للتخفيضات 
أهمية  الذاتي  التمويل  وألنظمة  المعدل.  دون  انبعاثات 
الكربون  تسعير  يجدي  ال  حيث  القطاعات  في  خاصة 
النقل.  كقطاع  الكربون،  استخدام  من  للتخلص  وحده 
معدالت  ذات  للمركبات  النسبي  السعر  تغيير  خالل  فمن 
أنظمة  تشكل  قد  العالية،  أو  المتدنية  االنبعاثات 
إلى شراء  المستهلكين  الذاتي حافزًا قويًا يدفع  التمويل 
االنبعاثات،  العديمة  المركبات  أو  الكهربائية   المركبات 
العاديين،  السائقين  إضافي على  من دون عبء ضريبي 
 أو التكاليف المالية الناجمة عن خفض الضرائب أو برامج 
االنبعاثات  ذات  أو  االنبعاثات  عديمة  للمركبات  الدعم 
المنخفضة. وقد لجأت بلدان عدة، مثل فرنسا والنرويج 
في  الذاتي  التمويل  أنظمة  من  أشكاٍل  إلى  وهولندا، 

المركبات.  قطاع 
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عناصر أوسع نطاقًا لبرامج التعافي األخضر

باإلضافة إلى تسعير الكربون وتعزيز أدوات تخفيف اآلثار، 
األطراف  لمؤتمر  عن وضع خطة جديدة وطموحة  فضاًل 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ في 
دورته السادسة والعشرين، يضم برنامج التعافي األخضر 

عدة عناصر محتملة أخرى.

تعزيز  إلى  الرامية  التدابير  هو  العناصر  هذه  وأحد 
التدابير:  وتشمل  ومصداقيته.  الكربون  تسعير  فعالية 
النظيفة  للطاقة  األساسية  البنية  في  العام  االستثمار 
المتجددة،  الطاقة  إنتاج  لربطها بمواقع  الشبكات  )توسيع 
وتخزينه،  الكربون  الحتجاز  األنابيب  خطوط  ومد 
واألدوات  الكهربائية(،  المركبات  لشحن  محطات  وإنشاء 
ونشرها  النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  لتعزيز   الالزمة 

الشكل إ5-2-2 التباين كبير في أسعار الكربون المتسقة مع التزامات البلدان بالتخفيف

مالحظة: تعهدات التخفيف مستمدة من اتفاق باريس أو التعهدات الوطنية الالحقة.
.IMF 2019b المصدر: محدث من
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)جوائز لتكنولوجيا تخزين الطاقة، وحوافز مالية لتشجيع 
نشر التكنولوجيا غير الناضجة(، واألدوات الالزمة لتيسير 
)الكشف  المالية  األسواق  من  المناخي  العمل  تمويل 
لتسعير  المستقبلية  واألسواق  الكربون،  انبعاثات  عن 
الممكن  ومن  للمساكن(.  التحسيني  والتجهيز  الكربون، 
الذاتي  التمويل  أنظمة  أو  الكربون  تسعير  نطاق  توسيع 
القدرة  تزايد  مع  أخرى  انبعاثات  مصادر  لتشمل  أيضًا 
الصناعية،  العمليات  وانبعاثات  )الغابات،  الرصد  على 
االستخراجية(.  الصناعات  من  المتسربة  واالنبعاثات 
حال  هي  كما  بطبيعته،  صعبًا  الرصد  يكون  وحيث 
أو  االنبعاثات  على  بديلة  رسوم  تفرض  قد   الزراعة، 
المدخالت  إلى  باالستناد  ذاتي،  تمويل  أنظمة   تعتمد 
األقل  العمل  طرائق  لتعزيز  المزارع،  مستوى  على 
أو  الدواجن  )كتربية  االنبعاثات  حيث  من   كثافًة 
الخنازير(،  أو  الماشية  تربية  من  بداًل  المحاصيل   زراعة 

فيما قد تثني “ضرائب الخطيئة” على مستوى المستهلك 
عن استهالك اللحوم.

وقد يتخذ الدعم الحكومي، إلى جانب إعطاء األولوية 
الوطنية،  الموازنات  إجراء  عند  المناخية  لالستثمارات 
القروض  جعل  خالل  من  االقتضاء،  عند  أخضر،  منحًى 
خفض  )كاشتراط  البيئة  بتحسين  مشروطًة  التجارية 

االنبعاثات على شركات الطيران(. 
التخفيف  لتدابير  الشاملة  الحزمة  تكون  أن  وينبغي 
من  البلدان  لمصلحة  البلدان،  داخل  منصفة  الكربون  من 
تحاليل  وتشير  باإلصالح.  العام  القبول  ولتعزيز  ناحية 
اتجاهات  يتخذ  قد  الكربون  تسعير  أن  إلى  التوزيع 
)كما  معتدلة  بدرجة  التراجعي  بين  تتراوح  متباينة، 
غير  أو  األمريكية(،  المتحدة  والواليات  الصين  في 
معتدلة  بدرجة  التصاعدي  أو  )كندا(،  التوزيع  في  المؤثر 
حظًا  األوفر  هي  ثراًء  األكثر  األسر  تكون  حيث  )الهند، 

الشكل إ5-2-3 كلفة الكفاءة االقتصادية لتسعير الكربون تعوض عنها، وأكثر، المكاسب البيئية المحلية

.IMF 2019b المصدر: محدث من
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يجب  لذا،  إ4-2-5(.  الشكل  الكهرباء؛  على  الحصول  في 
استخدامها  المعاد  الكربون  تسعير  إيرادات  تصب  أن 
السابقة،  الحاالت  في  الدخل  المنخفضة  األسر  باتجاه 
العامة،  السياسات  إصالحات  في  اإلنصاف  على  حفاظًا 
السلبية  التداعيات  وفي  التوزيع.  منظور  من  بمجملها، 
والمناطق  الفحم(  مناجم  )من  النازحين  العمال  على 
مصدر  العام(  النقل  إلى  تفتقر  التي  الريفية  )المناطق 
من  أولية  حزمة  اعتماد  المهم  ومن  للقلق.  رئيسي 
)توطيد  محددة  فئات  تستهدف  التي  المساعدة  تدابير 
شبكات األمان االجتماعي، وبرامج إعادة تدريب العمال، 
المفترض أال تتطلب  للمتنقلين(، ومن  واإلعفاء الضريبي 

إال جزءًا بسيطًا من إيرادات تسعير الكربون.
باختالف  الكربون  لتسعير  المناسب  التوقيت  ويختلف 
تدني  عند  اإلصالح  إنفاذ  يسهل  )فقد  الدولية  الظروف 
اإلصالح  يتأجل  )فقد  المحلية  والظروف  النفط(،  أسعار 
إلى حين انطالق مسيرة التعافي في البلدان القادرة على 
وقد  االستدانة(.  خالل  من  التحفيزية  البرامج  تمويل 
العمل،  ومنظمات  التجارية  المصالح  مع  التشاور  يساعد 
أي  تبديد  في  العامة،  االتصاالت  تكثيف  برنامج  وكذلك 

معارضة لإلصالح. 

النهوض بالسياسات على المستوى الدولي — 
السعر األدنى للكربون

البلدان  بين  للكربون،  أدنى  سعر  على  االتفاق  يساهم  قد 
اتفاق  تعزيز  في  لالنبعاثات،  كبيرًا  مصدرًا  تشكل  التي 
هذا  ويكفل  الدولي.  المستوى  على  وتحصينه  باريس 
الجهود،  من  أدنى  لحد  المشاِركة  الدول  بذل  االتفاق 
تلحق  قد  التي  الخسائر  إزاء  الشيء  بعض  ويطمئنها 
تسعيرة  إلطالقها  نتيجة  الدولية  التنافسية  بقدرتها 
للكربون. فالتنسيق بين البلدان في وضع حد أدنى لألسعار 
بداًل من تحديد مستويات األسعار يسمح لها بتخطي هذا 
اتفاق  بموجب  بتعهداتها  لإليفاء  االقتضاء،  عند  الحد، 
تحديد  الممكن  ومن  اآلثار.  من  التخفيف  إزاء  باريس 
على  الشروط  تشديد  مع  عادل  بشكل  األدنى  السعر 
هج  النُّ مختلف  الستيعاب  مِرن  وبشكل  المتقدمة،  البلدان 
االنبعاثات،  حيث  من  أفضت،  إذا  المحلي  المستوى  على 
السعر  بموجب  لتتحقق  كانت  التي  النتيجة  ذات  إلى 
التحديات، فقد  الرصد من بعض  األدنى. وال تخلو عملية 
تخّولها  التي  اإلجراءات  على  التوافق  إلى  البلدان  تضطر 
مراعاة االستثناءات المحتملة في خطط تسعير الكربون، 

الشكل إ5-2-4 يمكن لتسعير الكربون أن يكون إما تراجعيًا بدرجة معتدلة، أو غير مؤثر في التوزيع، أو تصاعديًا بدرجة معتدلة

مالحظة: تشير عبارة "غير مباشر" إلى ارتفاع أسعار المواد االستهالكية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. فيجرى تقدير األعباء قبل استخدام إيرادات ضريبة الكربون؛ تحت فرضية انتقال الضرائب 
بالكامل إلى أسعار المستهلك.

.IMF 2019b المصدر: محدث من

غير مباشرالكهرباءالفحمالغاز الطبيعيوقود المركبات
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وتعديالت الضرائب القائمة على الطاقة، التي قد تضاهي 
يكون  أن  ينبغي  ال  ولكن  الكربون.  تسعير  فعالية  تعزز  أو 

التحكم بهذه التحديات التحليلية أمرًا صعبًا. 
 وقد يكون السعر األدنى فعااًل إلى حد كبير. فإذا خضعت، 
أدنى  لسعر  المتقدمة  العشرين  مجموعة  بلدان  مثاًل، 
الكربون،  أكسيد  ثاني  من  الواحد  للطن  دوالر   50 يبلغ 
متواضعان  سعران  )وهما  دوالر   25 لسعر  منها  والنامية 

إلى   ،2030 عام  بحلول  التخفيف،  جهود  ستصل  نسبيًا(، 
خفض في االنبعاثات يزيد على ضعف ما ستبلغه نتيجة 
التعديل  الراهنة8. وقد يشكل  التخفيف  بتعهدات  لإليفاء 
االتحاد  في  الكربون  على  الحدودية  للضريبة  المرتقب 
من  مماثل،  ترتيب  أي  في  المشاركة  تعزز  آلية  األوروبي 
التسعير  تعتمد  التي  للجهات  الممنوحة  اإلعفاءات  خالل 

المناسب للكربون. 

مالحظات 

.IPCC 2018  1

.IEA 2020b  2

.UNEP 2019a  3

.IMF 2019b  4

.Metcalf and Stock 2020 يمكن االطالع مثاًل على  5

.World Bank 2020d  6

.Georgieva 2020  7

.IMF 2019b  8
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المساواة،  أشكال عدم  فاقمت جائحة كوفيد-19 مختلف 
في  الجنسين  وبين  والعرقية،  واالجتماعية،  الصحية، 
الفئات األشد  العالم، وكانت أشد وطأة على  أنحاء  جميع 
فقرًا، التي تقل فرصها في الحصول على الرعاية الصحية1. 
الغموض.  يكتنفها  البيئة  على  الجائحة  تداعيات  أن  بيد 
فصحيٌح أن اإلقفال التام أدى إلى انخفاض عالمي مؤقت 
أن  البّين  من  ليس  ولكن  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  في 
أي  إلى  إذًا،  البيئة.  حماية  تعزيز  إلى  ستفضي  الجائحة 
لجائحة  االقتصادية  السياسات  استجابة  تحيط   مدى 
كوفيد-19 بمسألَتْي الحد من عدم المساواة وحماية البيئة، 

وهما بعدان محوريان ألهداف التنمية المستدامة؟

 الُحزم التحفيزية "بال لون" تخفي 
 انقسام اآلراء بشأن االنتقال 

إلى اقتصاد أخضر

قيودًا  عالميًا  كوفيد-19  جائحة  تفشي  فرض  لقد 
واالقتصادي،  االجتماعي  النشاط  على  مسبوقة   غير 
تداعيات هائلة على استخدام  له  التنقل، فكان  وال سيما 
العالمي  الطلب  يتراجع  أن  المتوقع  فمن   الطاقة. 
 ،2020 عام  في  المائة  في   6 بنسبة  الطاقة   على 
لكن  عامًا.   70 من  أكثر  منذ  له  انخفاض  أكبر  مسجاًل 
القريب  األمد  على  الدفيئة  غازات  انبعاثات   انخفاض 
واإلقفال  االقتصادي  لالنكماش  تلقائي  نطاق  أثر  إنما هو 
يصل  وقد  السطحي.  النقل  من  الحد  سيما  وال  المادي، 
إلى   2020 عام  في  الدفيئة  غازات  انبعاثات   انخفاض 
تحقيقها  المطلوب  النسبة  تقريبًا  وهي  المائة2،  في   8
الذي  الهدف  لبلوغ   ،2030-2020 الفترة  خالل   سنويًا 
العالمي  االحترار  معدل  بإبقاء  باريس  اتفاق  عليه   نص 

ما دون 1.5 درجة مئوية3.
الدفيئة هو  انبعاثات غازات  المتوقع في  التراجع  وهذا 
عن  نتجت  التي  التراجع  ِنَسب  بين  نوعه  من  األضخم 
فالمعدالت  التاريخ4.  مر  على  واألوبئة  الحروب  أضخم 
بنسبة  انخفضت  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  السنوية 
 ،)1945-1939( الثانية  العالمية  الحرب  إّبان  المائة  في   3
الفترة  في  االقتصادي  الركود  المائة خالل  في   4 وبنسبة 

1980-1982 5. كما انخفضت بنسبة 1 في المائة فقط خالل 
الركود في الفترة 1991-1992 واألزمة المالية العالمية في 
االنبعاثات في  الذي شهدته  االنخفاض  عام 2009. ورغم 
أي  االنبعاثات،  العالي  القطاع  نشاط  أن  تبّين   ،2020 عام 
االستغناء  يجعل  ما  تغّيرًا طفيفًا6،  إال  يشهد  لم  الكهرباء، 
وعادت  ملحًا.  طارئًا  الطاقة  قطاع  في  الكربون  عن 
في  اإلقفال  بعد  ما  مرحلة  في  االرتفاع  إلى  االنبعاثات 
عن  الناجمة  االنبعاثات  سجلت  حيث  الصين،  مثل  بلدان 
الوقود األحفوري واإلسمنت في أيار/مايو 2020 معدالت 

تخطت معدالتها في العام السابق7.
وفي دراسة شملت أكثر من 300 سياسة ضمن مجموعة 
من 20 بلدًا، لم ُتصّنف إال نسبة 8 في المائة منها بالخضراء 
بنية(، فيما  المائة  المائة خضراء و4 في  )4 في  البنية  أو 
انخفاض  ورغم  لون”8.  “بال  منها  المائة  في   92 اعُتِبرت 
تدابير  نتيجة   2020 عام  في  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
خصوصًا،  التنقل  حركة  على  المفروضة  والقيود  اإلقفال 
فإن خيارات االستثمار ومراعاة البيئة في برامج التعافي، 
المناخ.  على  العام  التأثير  التي ستحدد  توفرها، هي  عند 
التلّوث  معدالت  تعاود  أن  من  المناخ  خبراء  ويحذر 
كوفيد-19،  جائحة  انحسار  بعد  ارتفاعها  واالنبعاثات 
وتراخي  الكربون9  استخدام  على  المرتكز  التعافي  بسبب 

اإلجراءات البيئية10.
البيئة.  استهدفت  التي  االستجابات  هي  ومحدودٌة 
على  دوالر  ماليين   8 مبلغ  أنفقت  التي  كينيا  مثاًل  لنأخذ 
المياه، و9 ماليين دوالر على تدابير  تعزيز توفير مرافق 
 التحكم بالفيضانات، و5 ماليين دوالر على حملة تخضير 
ضخم  برنامج  عن  بربادوس  أعلنت  كذلك  كينيا11. 
بالبيئة  فعليًا  التدابير أضّرت  لكن بعض  البيئة12،  لتنظيف 
ُسِمح بخصم  فقد  نام،  فييت  أما في  القصير.  األمد  على 
 الضريبة الحالية على وقود الطائرات لحماية البيئة بنسبة 
وكانون  آب/أغسطس  بين  الفترة  خالل  المائة  في   30
الحكومة  خّفضت  فيجي،  وفي   .13 2020 األول/ديسمبر 
إقراض  ذاته  الوقت  في  سهلت  لكنها  البيئية  الضريبة 

الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة14.
والنسبة الخضراء من ُحَزم اإلنقاذ في حاالت الطوارئ 
الموثقة،  المائة  في   4 نسبة  على  بكثير  تزيد  أن  ينبغي 

اإلضاءة 3-5

 كيف تعالج استجابات الحكومات لجائحة كوفيد-19 
قضايا عدم المساواة والبيئة؟  

تانكريد فواتورييه، المركز الدولي للبحوث الزراعية والتنمية ومعهد التنمية المستدامة والعالقات الدولية  ومختبر الالمساواة العالمية 
وكلية باريس لالقتصاد، ولوكاس شانسيل، مختبر الالمساواة العالمية وكلية باريس لالقتصاد



2اإلضاءة 5-3 — كيف تعالج استجابات الحكومات لجائحة كوفيد-19 قضايا عدم المساواة والبيئة؟ 1 5

بحيث تشمل األولويات الرئيسية لالستثمار أعمال الترميم 
المال  ورأس  والتدريب،  والتعليم  التحسيني،  والتجهيز 
ظم اإليكولوجية، والبحث والتطوير في  الطبيعي ومنعة النُّ

مجال الطاقة النظيفة15.
تجمعها  التي  السياسات  استجابات  استعراض  وعند 
يتبّين  السياسات16،  لتتبع  الدولي  النقد  صندوق  أداة 
التعافي  برامج  في  المشمولة  المعيارية  السياسات  أن 
الفعلية قليلة للغاية، ومع أن عدد حزم التعافي والتدابير 
البنية  المالية الخضراء محدود، فهي تضم االستثمار في 
المستهلك،  لمشتريات  وحوافز  الخضراء،  األساسية 
للقطاعات  ائتمانية  للوظائف الخضراء، وتسهيالت  ودعمًا 
والتطوير.  البحث  جهود  فيها  بما  الخضراء،  األنشطة  أو 
بعدد  تقريبًا  محصورة  تبقى  السياسات  هذه  أن  والالفت 
قليل من بلدان الدخل المرتفع؛ وما حاالت أوغندا وفيجي 

وكينيا إال استثناءات )الجدول إ1-3-5(.
وثمة فرق واضح بين من يملك اإلمكانات ومن ال يملكها، 
أي بين الحكومات التي تمتلك، وتلك التي ال تمتلك، القدرة 
االقتصادي  لمسارها  التخطيط  على  والمؤسسية  المالية 
متابعتها  إطار  في  أخضرًا،  وتحويله  البعيد  المدى  على 

لتداعيات جائحة كوفيد-19 وسواها.

إلى أي مدى يمكن أن تكون سياسات 
التعافي األخضر مفيدة للمجتمع؟

لم يتضح بعد ما إذا كانت سياسات التعافي األخضر تؤثر 
على أوجه عدم المساواة االجتماعية االقتصادية، وإذ ما كان 
هذا التأثير سلبيًا أم إيجابيًا. ويمكن أن يتحّول االستثمار 
في البنية األساسية إلى سياسات بيئية لصالح الفقراء. ففي 
السويد، مّكنت االستثمارات في شبكات التدفئة المتجددة 
في المناطق الحضرية خالل السبعينات والثمانينات األسر 
استخدام  نحو  والتوّجه  الكهربائية،  فاتورتها  خفض  من 
ضريبة  وكانت  الكربون17.  المنخفضة  الطاقة  تكنولوجيا 
االنبعاثات الكربونية في التسعينات مع خطط الدعم لألسر 
)التي أعقبها تخفيف الضرائب على األسر المنخفضة الدخل 
الصناعية  البلدان  أحد  السويد  قد جعلت  عام 2004(،  في 
انبعاثاتها من ثاني أكسيد  التي نجحت في خفض  النادرة 
الكربون بين عام 1990 وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين، مع استدامة في النمو وسيطرة على أوجه عدم 
المنخفضة  االستثمارات  من  أخرى  أشكااًل  لكن  المساواة. 
ألن  رخاًء:  األكثر  الفئات  مصلحة  في  تصب  قد  الكربون 
الُنَخب الحضرية قد تستفيد أكثر من المجتمعات الريفية من 

الجدول إ5-3-1 تفصيل تدابير التعافي الخضراء

البلد أو االقتصاد
 االستثمار في البنية 

األساسية الخضراء
 حوافز لمشتريات 

المستهلك
 دعم الوظائف 

الخضراء

 تسهيالت ائتمانية 
 للقطاعات أو األنشطة 
 الخضراء، بما فيها جهود 

البحث والتطوير

✔إسبانيا

✔أستراليا 

✔✔ألمانيا 

✔إيرلندا

✔إيطاليا

✔بربادوس

✔جمهورية كوريا

✔السويد

✔✔فرنسا

✔كندا )كولومبيا البريطانية(

✔الكويت

✔✔لكسمبرغ

✔✔المملكة المتحدة

✔✔النرويج

✔✔منطقة اليورو

✔أوغندا

✔فيجي

✔كينيا

المصدر: إعداد المؤلفين باالستناد إلى أداة صندوق النقد الدولي لتتبع السياسات.
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القطارات الفائقة السرعة التي تربط المراكز الحضرية الكبرى 
بعضها ببعض. وإذا اتبع المنطق ذاته، يتبين أن التسهيالت 
للبحث  الدعم  أشكال  أو  الخضراء  للقطاعات  االئتمانية 
والتطوير هي ضرورية لتطوير االبتكارات وإيجاد وظائف 
خضراء، لكن تلك السياسات قد تعّمق الهوة في االقتصادات 

المزدوجة التي تضم قطاعات نظامية وغير نظامية.
كوفيد-19  جائحة  أحدثته  الذي  االقتصادي  والتحّول 
مع ما أعقبها من استجابات متنّوعة سيقّرب بعض البلدان 
البعض  يدفع  فيما  المستدامة  التنمية  أهداف  مسار  من 
المجتمعي  التغيير  دوافع  آنذاك  فتبدأ  عنه.  بعيدًا  اآلخر 
اإليجابي بالظهور، كما يحصل في أي أزمة. ويشكل توسيع 
هي  كما  التحّول،  هذا  من  جزءًا  االجتماعية  السجالت 
الحال في أنغوال ونيجيريا، ويسري األمر عينه على زيادة 
اإلنفاق على الصحة العامة، بما في ذلك اإلنفاق الرأسمالي، 
والسبب في ذلك يعود جزئيًا إلى المراقبة الحثيثة لفترات 
هي  كما  كوفيد-19،  لجائحة  جديد  تفش  خشية  طويلة، 
والسنغال. ويجري حاليًا تحّول هيكلي  الحال في تونس 
إلى  إضافيًا  تموياًل  الحكومة  قدمت  حيث  أوغندا،  في 
تعاونية  في  المال  رأس  وزادت  للتنمية،  أوغندا  مصرف 
أوغندا للتنمية، وسّرعت تطوير المدن الصناعية بالتزامن 
مع زيادة التمويل للزارعة18. وزادت فيجي بدائل الواردات 
ومرافق تمويل الصادرات بمقدار 100 مليون دوالر فيجي، 
بالزراعات  المعنيين  والمزارعين  المصدرين  إلقراض 
التجارية الضخمة وشركات النقل العام والطاقة المتجددة 

بأسعار فائدة تساهلية19. 
وبات ملحًا أن تسّخر البلدان فرصة التعافي من تداعيات 
إليه خطة  الذي دعت  التحّول  أزمة كوفيد-19 في خدمة 
التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 
السياسات  وتنسيق  المالية  الموارد  إلى  افتقارها  لكن 
لديها إلعادة  الضعيف  الزخم  والمعرفة يشكل خطرًا على 

أقصى  إلى  السياسات  ولتفعيل  لذا،  أفضل.  بشكل  البناء 
حد تحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة المترابطة، علينا أن 
والبيئية  االجتماعية  التأثيرات  طبيعة  أعمق  بشكل  نفهم 

لُحَزم التحفيز والتعافي، وسبل تعزيزها. 
لتقييم  مصفوفة  عرض  نقترح  الغاية،  لهذه  تحقيقًا 
بالسياسات  وحصرها  والبيئية،  االجتماعية  السياسات 
للجميع،  المستدامة  الطاقة  توفير  إلى  الرامية  البيئية 
االستغناء  موضوع  في  المعّمقة  األدبيات  من  واالنتقاء 
الطاقة  إلى توفير  الكربون ثالثة مسارات عامة تقود  عن 
إلى  الوصول  إمكانية  زيادة  وهي:  للجميع،  المستدامة 
الطاقة وكفاءتها، وجعل ناقالت الطاقة القائمة خالية من 
الكربون، والتحّول نحو ناقالت الطاقة المنخفضة الكربون 
)الجدول إ5-3-2(20. ولتصميم المصفوفة، يبحث كل مسار 
عدم  على  معّينة  بيئية  سياسات  تأثير  إمكانية  مدى  في 
على  تخلفها  التي  التداعيات  دراسة  خالل  من  المساواة، 
لألدبيات  تبعًا  وأدناه،  وأوسطه  الدخل  توزيع  سلم  أعلى 

بشأن عدم المساواة االقتصادية21.
أو  المتخذة  التحّول  تدابير  تحديد  المصفوفة  وتتيح 
المقرر اتخاذها للتخلص من الكربون في جهود االستجابة 
المتأثرة  المساواة  عدم  وأوجه  كوفيد-19،  لجائحة 
التدابير  تحديد  األهمية،  من  القدر  وبذات  وكذلك،  بها، 
المتممة التي يمكن اتخاذها لتكون مرحلة التعافي داعمًة 
متتبعي  من  ونستنتج  المستدامة.  التنمية  ألهداف  حقًا 
االستجابة لجائحة كوفيد-19 أن معظم التدابير الخضراء 
تصّب،  األوروبي،  اليورو/االتحاد  منطقة  خارج  المتخذة، 
وبوضوح شديد، في زيادة الوصول إلى الطاقة وكفاءتها. 
هذه  في  بعد  ُتدَرس  لم  التصاعدية  التمويل  تدابير  لكن 
المرحلة، ما يترك المجال واسعًا أمام ابتكار ُحَزم التعافي 
لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في عصرنا ووضعها 

موضع اختبار.

 الجدول إ5-3-2 مصفوفة السياسات البيئية والحد من عدم المساواة مع التركيز على تحّول الطاقة في البلدان النامية 

ُظم المنخفضة الكربون والشاملة                                                                             المسار نحو النُّ

 زيادة إمكانية الوصول إلى 
إزالة الكربون من إمدادات الطاقةالطاقة وكفاءتها 

تحّول كبير في قطاعات االستخدام النهائية 
)البناء، النقل، الصناعة(

ما هي أنواع 
عدم المساواة 

المتأّثرة؟

األدنى
تحويالت نقدية 	
حلول الطهي النظيفة 	
كهربة األرياف )الطاقة الشمسية( 	

النقل السريع بحافالت خضراء  	خارج الشبكة الالمركزية/الشبكة المصّغرة  	

األوسط

إصالح شبكة توزيع الطاقة 	
مباٍن تتسم بكفاءة استخدام للطاقة 	
تخفيف فاتورة الكهرباء 	

تطوير السكك الحديدية 	مد بالطاقة المتجددة عبر الشبكة 	
اقتصاد دائري 	

األعلى

ضريبة على الثروة )لتمويل ما ورد سابقًا(  	
رفع الدعم عن الوقود األحفوري  	

ضريبة الكربون على الشركات  	
ضريبة على الثروة )لتمويل ما ورد سابقًا( 	

مباٍن بالطاقة اإليجابية 	
دعم المركبات الكهربائية  	
ضريبة الكربون على تذاكر الطيران )بدرجة  	

رجال األعمال( 
ضريبة على الثروة )لتمويل ما ورد سابقًا( 	

 المصدر: إعداد المؤلفين.
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مالحظات 

 Opportunity Insights موقع   بيانات  على  مثاًل  االطالع  يمكن   1 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  في   .)https://tracker.opportunityinsights.org(
تراجعت الوظائف المتدنية األجر )ما دون 27 ألف دوالر سنويًا( بنسبة 35 في المائة 
دوالر(  ألف   60 فوق  )ما  األجر  العالية  الوظائف  انخفضت  فيما  نيسان/أبريل،   في 
نهاية  في  ارتفاعها  الوظائف  عاودت  ثم  ذاته.  الشهر  في  المائة  في   13 يقارب   بما 
األجور  أصحاب  لدى  كوفيد-19  جائحة  قبل  ما  مستويات  إلى  وصواًل  آب/أغسطس 

العالية، فيما واصلت هبوطها بشكل ملحوظ لدى أصحاب األجور المتدنية.

.IEA 2020b  2

.UNEP 2019a  3

.Pongratz and others 2011 ؛Liu and others 2020 ؛Boden and other 2017  4

.Boden and others 2017  5
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.Hepburn and others 2020  8

.Liu and others 2020  9
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.SET 2020  11

.KPMG 2020  12

.IMF 2020b  13

.IMF 2020b  14

.Hepburn and others 2020  15

.IMF 2020b  16

.Chancel 2020  17

 .SET 2020 تستند حاالت أنغوال وأوغندا وتونس والسنغال ونيجيريا إلى  18

.IMF 2020b  19

.Waisman and others 2019 ؛Energy Transitions Commission 2018  20

 World Inequality Lab and ؛Blanchard and Rodrik )forthcoming( ال سيما  21
.World Inequality Database 2018
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العالم  أنحاء  جميع  في  السياسات  صانعو  يسعى  بينما 
البحوث  تتقدم  العالمية،  االستدامة  تحقيق  إلى  جاهدين 
الجديدة  االبتكارات  بفضل  سريعًا  الهدف  لهذا  الداعمة 
وقدرات  البيانات  جمع  في  التقدم،  ويساهم  والمذهلة. 
نظرتنا  تغيير  في  االقتصاد،  مع  العلوم  وتكامل  الحوسبة 

إلى طريقة إدارة الكوكب. 
على  اهتمامنا  نصب  أن  علينا  أساسية،  خطوة  وفي 
عن  اإلجابة  نحاول  أن  عوض  الحيوية  االستدامة  قضايا 
أسئلة شيقة ولكن غير عملية. وقد ركزت مجموعة واسعة 
التي  السنوية  القيمة  مجموع  تسعير  على  البحوث  من 
العالم،  يقيم  فكيف  العالم،  في  الطبيعية  ظم  النُّ  تنتجها 
التنّوع  كامل  أو  عمومًا  المطيرة  الغابات  مجموع   مثاًل، 
 البيولوجي على الكوكب )يمكن االطالع أيضًا على الفصل 7 
تكاد  لكنها  وملهمة،  المهام طموحة  تلك   .1)3-7 واإلضاءة 
واألهم  والعملية.  النظرية  الناحيتين  من  تكون مستحيلة 
العالم  لتوجيه  مفيدة  بالضرورة  ليست  أنها  هو  ذلك،  من 

نحو تحقيق االستدامة. 
في  االستدامة  لتحقيق  الضروري  العنصر  ويكمن 
حسن تقدير قيمة أصول الموارد الطبيعية التي قد تتأثر 
بالقرارات المتخذة في يومنا هذا؛ ما يعني بلغة االقتصاد، 
أننا بحاجة إلى النظر في إدارة موارد الكوكب “على الهامش”. 
البشر،  يد  على  تلويثه  أو  المورد  استخدام  إمكانية  فعند 
لنسأل أنفسنا عّما إذا كانت الفوائد المرجوة من ذاك القرار 
مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل  يرّتبها  التي  التكاليف  تفوق 
قرار  االستدامة هذا عند كل  بمعيار  اإليفاء  تمّكنا من  إذا 
نتخذه، فسنتمكن حتمًا من تحقيق االستدامة على المدى 
تحقيق  يكون  الطريقة،  وبهذه  عالمي2.  كمجتمع  البعيد 
االستدامة أشبه باتباع البوصلة في الرحالت: إذا اخترت 
ذاهب شمااًل، فستكمل طريقك  أنك  من  مسارًا، وتحققت 
حتمًا نحو الشمال. في سياق مشابه، إذا تأكدنا من أن كل 
المقبلة،  األجيال  رفاه  بمستوى  يرتقي  اقتصادي  مشروع 

سنحقق االستدامة. 
تأثير  طريقة  الجديدة  التجريبية  البحوث  وتوضح 
كانت  إذا  االقتصادية.  النتائج  على  البيئية  الظروف 
االقتصاد.  تغّير  قد  فالبيئة  البيئة،  تغّير  اإلنسان  أنشطة 
العّمال  إنتاجية  النتائج مثاًل كيف تتراجع  بّينت آخر  وقد 

بسبب التلّوث الصناعي3، وكيف يؤّثر تغّير ضوء الشمس، 
غّلة  على  عمدًا،  المناخ  هندسة  أو  التلّوث  بفعل  إّما 
قيمة  رفع  في  الحية  الغابات  تساهم  وكيف  المحاصيل4، 
العقارات5، وكيف توفر مصائد السمك فرص عمل للقراصنة 
إلى  الجوفية  المياه  استنفاد  يؤدي  وكيف  المحتملين6، 
معدالت  الرياح  تحمله  الذي  الغبار  يرفع  وكيف  الفقر7، 
الجفاف  موجات  تزيد  وكيف  األطفال8،  لدى  الوفيات 
الناجمة عن ظاهرة النينيو خطر نشوب النزاعات األهلية9، 
الحياة  مراحل  أولى  في  األمطار  هطول  يحسن  وكيف 
البعيد10، وكيف  األمد  النساء على  لدى  الصحية  األوضاع 
اإلجمالي11.  المحلي  الناتج  نمو  بإبطاء  األعاصير  تتسّبب 
بالبيانات،  المدفوعة  األفكار،  هذه  كل  استخلصت  وقد 
التحاليل  البيئية مع  العلوم  ابتكارات في سبل تكامل  من 

االقتصادية التقليدية.
 وبين هذه النتائج، برز دور درجات الحرارة كعامل بيئي 
أنحاء  جميع  في  البشرية  التنمية  على  مؤثر  أساسي 
يتسبب  الحرارة  درجات  ارتفاع  أن  تبّين  إذ  العالم12، 
بإخفاق المحاصيل13؛ وبزيادة معدالت العنف14 واالنتحار15 
وبتراجع  اللجوء17؛  وطلبات  األسباب16  لجميع  والوفيات 
األداء المعرفي18 ومستوى التعلم19 واإلنتاجية الصناعية20 
والنمو االقتصادي21؛ وبزيادة الضغط على ُنظم الحوكمة22 
والبنية األساسية23. وتشير مجموعة النتائج هذه، مجتمعًة، 
إلى أن تغّير المناخ، ومن خالل تأثيره المباشر على زيادة 
درجات الحرارة فقط، قد يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية 
مستقباًل. إليضاح ذلك، ضمن سيناريو االنبعاثات المرتفعة 
لغازات الدفيئة، ُيتوقع أن تتصاعد درجات الحرارة بحلول 
نهاية القرن إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء 
العالم النامي، حيث ستكون المكسيك مستقباًل أشد حرارة 
مالي  أشد حرارًة من  وبغداد مستقباًل  ماضيًا،  العراق  من 
من  مستقباًل  السودان  وسيعاني  إ1-4-5(.  )الشكل  ماضيًا 
آخر  بلٍد  بأي  مقارنته  استحالة  لدرجة  الحرارة  اشتداد 
لهذا  المرتقبة  العواقب  إ2-4-5  الشكل  ويبّين  ماضيًا. 

االحترار على معدالت الوفيات في العالم.
وكانت النتائج التجريبية قد انفجرت قبل أن نفهم نظريًا 
وصنع  التنمية  خطط  ضمن  البيئية  التغّيرات  ندرج  كيف 
القرارات االقتصادية. ولذا، يشير تحقيق معيار االستدامة 

اإلضاءة 4-5

صنع السياسات للتنمية المستدامة، صيغة محسنة  
فينوا  مناكي  ومعهد  بيركلي،  كاليفورنيا،  وجامعة  العامة،  للسياسات  غولدمان  وكلية  العالمية،  السياسات  مختبر  بيل،  كندون 
بيركلي؛  كاليفورنيا،  وجامعة  العامة،  للسياسات  غولدمان  وكلية  العالمية،  السياسات  مختبر  تسنغ،  وجانيت  ريسورش؛  الندكير 
وسولومون هسيانغ، مختبر السياسات العالمية، وكلية غولدمان للسياسات العامة، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، والمكتب الوطني 

للبحوث االقتصادية
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 الشكل إ5-4-1 وفق سيناريو االنبعاثات المرتفعة لغازات الدفيئة، يتوقع لدرجات الحرارة، بحلول نهاية القرن، أن تتصاعد 
إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم النامي

.Hsiang and Kopp 2018 المصدر: مقتبس من

0102030

85 65 45 25

البلدان

2099-2080
(سينا��و االنبعا�ات 

المرتفعة)

2010-1981
(تا��خيًا)

 غ��نالند

 كندا منغوليا

 الن�وي�

 االتحاد
ال�وسي

 المملكة
المتحدة

 ألمانيا

اليابانفرنسا

 تركيا
 الصين

 إسبانيا
 األرجنتين

 المكسيك أست�اليا
جمهو��ة كو��ا

الواليات المتحدة االم��كية
 إي�ان

 جنوب
أف��قيا

 كينيا

 هايتي الب�ا��ل
 الع�اق تايلند

بنغالديش
 مالي

السودان هندو�اس
 نيجي��ا

 إندونيسيا
المملكة العر�ية السعودية

 الهند أوغندا

 غ��نالند

 منغوليا

 الن�وي�

 كندا

االتحاد ال�وسي

 ألمانيا
 الصين

 المملكة
المتحدة

جمهو��ة كو��ا

فرنسا
 تركيا

 الواليات
المتحدة

 األرجنتين اليابان

 إسبانيا

 المكسيك إي�ان
 أست�اليا كينيا

جنوب أف��قيا

 الب�ا��ل

 هايتي

بنغالديش الع�اق
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الظروف  هذه  على  البشرية  تأثير  مراعاة  ضرورة  إلى 
المشاريع  في  الرفاه،  على  وانعكاساته  المتعددة،  البيئية 
الضخمة. وينكّب الباحثون اليوم على وضع اآلليات الالزمة 
مجموعة  باستخدام  الخارجية  العوامل  هذه  “لتسعير” 
النتائج التجريبية المتنامية بسرعة، بحيث يسهل ترجمة 
جهود  وتتيح  القرارات24.  اتخاذ  عملية  في  اآلثار  هذه 
التسعير مقارنة تلك العوامل الخارجية بوضوح مع الفوائد 
الفوائد  تلك  تقدير  شرط  التنمية،  مشاريع  من  المرجوة 
نقدًا أيضًا. ويمكن إدخال المزيد من التعديالت على هذه 
المشاريع  مختلف  تكاليف  بين  التفاوت  لتدارك  المقاربات 
عالوًة  والعدالة25.  اإلنصاف  مراعاة  خالل  من  وفوائدها، 
على ذلك، ومع تكّشف روابط جديدة، ستتعزز قدرتنا على 

احتساب التأثير المتعدد األبعاد للتغّيرات البيئية. 
وتكمن آخر عقد هذا اللغز في رصد طريقة تأثير أفعال 
البشر على البيئة في جميع أنحاء العالم بشكل فوري، كي 
في  العالمي  المجتمع  يملك  وال  بالكامل.  تبعاته  تحسب 
البلدان كاملًة، أي لتتبع  الوقت الراهن نظامًا لقياس ثروة 
التغّيرات الالحقة باألصول البيئية إلى جانب األصول التي 
معيار  حققنا  لو  وحتى  إننا،  بحيث  البشر،  صنع  من  هي 
مثل  وضع  يشكل  لذا،  ذلك.  لنالحظ  كنا  ما  االستدامة، 
بناء  باتجاه  بل خطوة ضرورية  كبيرًا،  النظام تحديًا  هذا 
البيئية في  للتغّيرات  وزنًا  تقيم  التي  العالمية  المؤسسات 

العالم بالتزامن مع الحفاظ على توازن المصالح االقتصادية 
لألجيال الحاضرة والمقبلة. 

النظام معضلة مزدوجة تستوجب  تركيب هذا  ويطرح 
من رصد  التمّكن  لدرجة  وتفصيليًا  يكون حساسًا  أن  منه 
التغّيرات البيئية البسيطة والمحلية، بينما يكون شاماًل من 
التغّيرات  حيث حجمه ونطاقه لدرجة اإللمام فعليًا بمدى 
البيئية التي قد تهّدد رفاه اإلنسان مستقباًل. وتحقيقًا لهذه 
المهمة، من الُمرجح أن ُتحدث االبتكارات في مجال التعلم 
كميات  بفرز  األتمتة  تسمح  إذ  القواعد،  في  تغييرًا  اآللي 
لوضع قياسات منظمة  المنظمة  المعلومات غير  هائلة من 
مترابطة بيئيًا واقتصاديًا. وكان تطبيق التعلم اآللي على 
المقاييس  جمع  في  أثمر  قد  مثاًل  الصناعية  األقمار  صور 
آخر  وتشير  واسعة26،  مناطق  من  بالتنمية  المتعلقة 
التطورات إلى إمكانية توسيع هذه المقاربات لدرس الكثير 
باستخدام  واحد،  آٍن  في  واإلنمائية  البيئية  النتائج  من 

ظم الحالية لألقمار الصناعية27. النُّ
ثورة  االقتصاد  علم  مع  البيئة  علم  تكامل  أحدث  وكما 
في طريقة فهمنا للتأثيرات البيئية، من الُمرجح أن ُيحِدث 
الفوري  الرصد  مجال  في  ثورة  اآللي  التعلم  مع  التكامل 
ظم البيئية في العالم. وهذه العناصر، مجتمعًة، ستمّكن  للنُّ
صانعي القرار من إدراج معيار االستدامة في صنع القرار 
اليومي، فتقودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية. 
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قّدم تقرير التنمية البشرية األول، الذي نشر منذ 30 عامًا، 
التنمية البشرية وطرق قياسها. ومنذ ذلك الحين،  مفهوم 
تطورت الروابط بين المفهوم وطرق القياس، مع مقترحات 
لتعديل مقاييس التنمية البشرية أو تغييرها، وال سيما بما 

يأخذ االستدامة في الحسبان.
بدأ هذا التقرير بدراسة الواقع الجديد الذي تنطلق منه 
يعنيه  وما  األنثروبوسين،  عصر  حلول  بشأن  المقترحات 
إعادة  إلى  التقرير  ودعا  البشرية.  للتنمية  بالنسبة  هذا 
تصور التنمية البشرية، كمسيرة تدمج البشر مع محيطهم 
اإلنسان  حريات  نطاق  توسيع  أن  على  مؤكدًا   الحيوي، 
التي  المسبوقة  غير  التحديات  إزاء  أساسي  دور   له 

نواجهها اليوم.
التداعيات  التقرير  ويستكشف هذا الجزء الختامي من 
إطارًا   7 الفصل  فيحدد  البشرية.  التنمية  قياس  على 
في عصر  البشرية  التنمية  مقاييس خطة  تعزيز  أجل  من 
لدليل  أن  على  بالتأكيد  الفصل  هذا  ويبدأ  األنثروبوسين. 
التنمية البشرية أهمية مستمرة طالما ُيفسر كوسيلة لقياس 
اإلمكانات  من  جزئية  مجموعة  أي  منه،  المتوّخى  الهدف 

األساسية، ال كإطار يحيط بمجمل مفهوم التنمية البشرية. 
البشرية  للتنمية  مقاييس  في  بعدئذ  الفصل  ويبحث 
ويختتم  التقرير.  هذا  يتضمنه  الذي  بالتحليل  تسترشد 
بتقديم اقتراح لوضع دليل تجريبي جديد يأخذ بالحسبان 

كاًل من إنجازات التنمية البشرية والضغوط على الكوكب.
ويدعم هذا الفصل بخمس إضاءات تهدف إلى التوسع 
في بعض المفاهيم األساسية الواردة فيه. وتسعى اإلضاءة 
األولى إلى تقييم دليل التنمية البشرية بعد مضّي 30 عامًا 
مرور  رغم  هامًا  يزال  ال  دوره  أن  مبّينة  انطالقته،  على 
المساواة  الثانية أوجه عدم   السنين. وتستكشف اإلضاءة 
على  مضيئة  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  في  البشر  بين 
االنبعاثات  إجمالي  بدراسة  االكتفاء  عدم  إلى  الحاجة 
المتعلقة  التطورات  الثالثة  اإلضاءة  وتعالج  بلد.  لكل 
بتصور الثروة المتكاملة وقياسها، بما في ذلك رأس المال 
المقاييس  بعض  الرابعة  اإلضاءة  وتستعرض  الطبيعي. 
المستحدثة بهدف مراعاة البيئة واالستدامة، بينما تبحث 
دمج هذه  إلى  الرامية  المقترحات  في  الخامسة  اإلضاءة 

األبعاد في دليل التنمية البشرية.
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التنمية البشرية دينامية بطبيعتها، فال بد لطريقة قياسها أن تكون كذلك. 
وقد شهد مرور السنين استحداث لوحات تتبع وأدلة جديدة.

فكيف لنا أن نقيس التنمية البشرية في عصر األنثروبوسين؟

انسجامًا مع الفكرة المحورية لهذا التقرير، ال أداة أو مقياس مناسبان 
 لجميع السياقات. وبداًل من محاولة طرح أداة أو مقياس من 

 هذا القبيل، يسعى هذا الفصل إلى تقديم واستكشاف مجموعة 
 من الخيارات المحتملة، تشمل دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 

الضغوط على الكوكب.

الفصل 7

نحو جيل جديد من مقاييس التنمية البشرية لعصر األنثروبوسين
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دليل واحد يهيمن على كل ما سواه؟ 

تتطلب مواجهة عصر األنثروبوسين اعتماد جيل جديد من 
التنمية  دليل  استحدث  وحين  البشرية.  التنمية  مقاييس 
دلياًل عامًا  أن يكون  الغاية  البشرية في عام 1990، كانت 
للتقييم والنقد، على الصعيد العالمي، يستند إلى مجموعة 
مصّغرة من اإلمكانات تركز على التمتع بالمقّومات األساسية 
وبساطته،  بوضوحه  الدليل،  رسم  وقد  الحياة1.  لنوعية 
النقاش  مالمح  والصحة،  والتعليم  الدخل  على  وتركيزه 
العام والحوار السياسي، وأعاد توجيه األهداف والتحركات، 
ز بدليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة،  ثم ُعزِّ
ودليل التنمية حسب الجنس، ودليل الفوارق بين الجنسين، 

ودليل الفقر المتعدد األبعاد )اإلضاءة 1-7(.
التنمية  دليل  ضمن  الدخل  إدراج  من  المراد  وكان 
البشرية هو فقط جعله بمثابة بديل عن اإلمكانات األخرى 
غير التعليم والصحة، نظرًا ألهميته األساسية في تحقيق 
الدخل  ولكن  األخرى.  اإلمكانات  تلك  بشأن  إنجازات 
الكوكب.  على  الضغوط  عامل  ُيدرج  ال  اإلجمالي   القومي 
لذا يبحث هذا الفصل في التعديالت التي يمكن إجراؤها 
وطرح  البشرية،  التنمية  دليل  من  الدخل  عنصر  على 
التكاليف االجتماعية للكربون من الدخل القومي اإلجمالي، 
في  التغّيرات  الحتساب  المتاحة  الخيارات  ومناقشة 

إجمالي الثروة الذي يشمل رأس المال الطبيعي.
كذلك يقدم هذا الفصل تعدياًل على دليل التنمية البشرية 
والبصمة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  مؤشرات  باستخدام 
المادية. ويقوم التعديل على ضرب دليل التنمية البشرية 
الكوكب.  على  الضغوط  بالحسبان  يأخذ  تعديل  بعامل 
لألدلة  الحسابي  كالمتوسط  هذا  التعديل  عامل  وُيحسب 
التي تقيس نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
)الذي يرتبط بتحدي االبتعاد عن الوقود األحفوري كمصدر 
يرتبط  )الذي  المادية  البصمة  من  الفرد  ونصيب  للطاقة( 
التنمية  دليل  في  وتلوح،  المواد(.  دورات  إغالق  بتحدي 
البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب، وجهة تتحقق 
انخفاض  مع  البشرية  التنمية  دليل  في  مرتفعة  قيم  فيها 

في االنبعاثات، وحد من استخدام الموارد.
ما كان المقصود بدليل التنمية البشرية اإلحاطة بمجمل 
نهج التنمية البشرية، فليس ألي مقياس، وحده، أن يحقق 
ذلك2. لكنه بمثابة أداة فاعلة تؤسس للنقاش العام والحوار 
والعمل.  األهداف  توجيه  إعادة  على  وتشجع  السياسي، 
من  لذا  حيوية،  مسألة  تلك  التوجيه  إعادة  دعم  ويبقى 
دليل  وراء  من  األصلي  المقصد  على  التأكيد  إعادة  المهم 
عصر  دخولنا  مع  ولكن   .)1-7 )اإلضاءة  البشرية  التنمية 
األنثروبوسين، باتت مساعي إعادة التوجيه األصلية غير 
لتخفيف  الالزمة  الجذرية  فالتحّوالت  بمفردها.  كافية 
االجتماعية  االختالالت  ومعالجة  الكوكب  عن  الضغوط 

على  والخيارات،  األهداف  لتوجيه  أخرى  إعادة  تتطلب 
غرار ما حث عليه دليل التنمية البشرية منذ 30 عامًا.

“ التحّوالت الجذرية الالزمة لتخفيف الضغوط عن 
الكوكب ومعالجة االختالالت االجتماعية تتطلب 

إعادة أخرى لتوجيه األهداف والخيارات، على غرار 
ما حث عليه دليل التنمية البشرية منذ 30 عامًا.

جديد  جيل  اعتماد  تستلزم  األنثروبوسين  فمواجهة 
اعتبارات.  بثالثة  تسترشد  البشرية  التنمية  مقاييس  من 
 ،2019 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  يحاجج  وكما  أواًل، 
نحن بحاجة إلى ثورة في المقاييس، تذهب إلى ما وراء 
البلدان  بين  المساواة  عدم  أوجه  لمعالجة  المتوسطات 
وداخلها )الجزء األول(3. وتظهر أوجه عدم المساواة عدم 
الكوكب،  في  الخطير  التغّير  عواقب  تحمل  في  التكافؤ 
التي  الخيارات  تحدد  التي  القوى  موازين  في  والفوارق 
عدم  أوجه  تظهر  وال  الكوكب.  على  الضغوط  تحدث 
أيضًا  بل  والثروة،  الدخل  فوارق  في  فقط  هذه  المساواة 
الجديدة  المستلزمات  من  وهي  الُمحسنة،  اإلمكانات  في 
الرقمي.  تحّوله  ويتزايد  تغّيره،  يتسارع  عالم  في  اليوم 
عدم  أوجه  أهمية  على  خاص،  بشكل  التأكيد،  وينبغي 
منها،  تتبّين  التي  المجموعات(،  )بين  األفقي  المساواة 
واليوم،  والتمييز.  اإلقصاء  من  األمد  طويلة  أنماط  غالبًا، 
من  أهم  الوطنية  المتوسطات  وراء  ما  إلى  الذهاب  بات 
الضئيلة  المساهمات  ذات  البلدان  فحتى  مضى،  وقت   أي 
معدالت  تسّجل  قد  الدفيئة  غازات  انبعاثات  إجمالي  في 

انبعاثات مرتفعة على المستوى الفردي )اإلضاءة 2-7(.
المديدة  للنقاشات  الحاسمة  األهمية  ورغم  ثانيًا، 
أبعد منها. وبعبارة  الذهاب  لنا من  حول االستدامة، ال بد 
 أخرى، علينا التطلع إلى تحقيق مستقبل أفضل ألحفادنا، 
ال االكتفاء بتفادي األفول، وعلينا أيضًا أن نذهب أبعد من 
من  االستدامة  تقييم  يمكن  وال   .)1 )الفصل  االحتياجات 
أن  إدامته. وال شك  ينبغي  لما  تعريف واضح  دون وضع 
يوجد  فال  مختلفة،  مؤشرات  على  تدل  المختلفة  هج  النُّ
مقياس واحد يشمل جميع تعريفات االستدامة4. وكذلك 
المستقبل،  استطالع  دون  االستدامة  تقييم  يمكن   ال 
نفسه  هو  بالضرورة  ليس  المستقبل  في  يهم  ما   ألن 
المقبلة5.  لألجيال  هامًا  يعد  ما  بل  اليوم،  يهمنا   ما 
بالغ  هو  بل  تقني،  تحدٍّ  مجرد  المقاييس  وضع   وليس 
على  تؤثر  المقاييس  فهذه  تجاهله،  يمكن  وال  األهمية 
صانعي القرار في عالم الواقع6. وببساطة، ما ثمة طريقة 
المؤشرات  إلى  استنادًا  لالستدامة  مفهوم  أي  لتقييم 
السابقة أو الحالية دون طرح فرضيات بشأن المستقبل7. 
نحو  وعلى  “االستدامة”،  مفهوم  وراء  ما  إلى  وبالذهاب 
قياس  يستند  أن  ينبغي  التقرير،  هذا  نتائج  مع  يتسق 
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المقاييس  إلى  األنثروبوسين  عصر  في  البشرية  التنمية 
البشر  والية  وُتدرج  الكوكب  على  الضغوط  تحسب  التي 

على حياتهم8.
فعالة  تنبيه  أدوات  المركبة  األدلة  أن  ورغم   ثالثًا، 
لصانعي القرار السياسي، فاالستناد إليها حصرًا قد يكون 
االقتصادي  األداء  قياس  لجنة  تقرير  أكد  وقد   مضلاًل. 
ستيغليتز  جوزيف  إعداد  من  االجتماعي9   والتقدم 
القصور  أوجه  على  فيتوسي  بول  وجان  سين   وأمارتيا 
 التي تشوب االستناد إلى الناتج المحلي اإلجمالي فحسب، 
ستيغليتز  للباحثين  حديثة  بأعمال  الفكرة  هذه   وعززت 
التتبع  لوحات  تؤدي  قد  دوراند10.  ومارتين   وفيتوسي 
المركبة11،  األدلة  فيها  بما  الفردية،  للمؤشرات   دورًا مكماًل 
 وتحديدًا عند التفكير في مقاييس الرفاه الحالي والمستقبلي 
االستدامة(.  تبيان  أوجهه،  بعض  ومن  به،  يراد   )الذي 
وستيغليتز  وفيتوسي  سين  الباحثون  استخدم  وقد 
عدادات  تتبع  لوحة  على  يعتمد  الذي  السائق  مثال 
السيارة  سرعة  حول  معلومات  على  للحصول  السيارة 
من  خزانها  في  الموجودة  الوقود  كمية  وحول  جهة  من 
ولكن  ذاتها،  بحد  قّيمة  منهما  معلومة  أخرى12. وكل  جهة 
 يصعب تصور طريقة للجمع بينهما على نحو يحذر السائق 
من تجاوز حد السرعة المسموح به وكذلك من نفاد الوقود 

من خزان السيارة.

مقاييس  لتطوير  واسعًا  إطارًا  االعتبارات  هذه  وتحدد 
هذا  ويقدم  األنثروبوسين،  عصر  في  البشرية  التنمية 
وبدءًا  الصدد.  هذا  في  وجزئية  أولية  مساهمة  الفصل 
باالعتبار الثالث، يمكن تنظيم لوحة تتبع جديدة للمؤشرات 
المركبة  األدلة  وتفرض  التقرير13.  هذا  لنتائج   وفقًا 
األدلة  باختيار  يتعلق  فيما  معيارية  فرضيات  اعتماد 
عناصر  مختلف  ألوزان  بالنسبة  ذلك  في  بما  وتجميعها، 
شفافة  المؤشرات  هذه  تكون  ما  ونادرًا   المؤشرات. 
أو حتى واضحة14. وعلى النقيض من ذلك، تتيح لوحات 
التتبع إمكانية فحص األبعاد المختلفة على نحو متزامن، 
أوزانًا  تعطي  المختلفة  المجموعات  بأن  اإلقرار  من خالل 

مختلفة لكل ُبعد، استنادًا إلى الظروف والتطلعات15. 
التنمية  بشأن  جديدة  تتبع  لوحة  الفصل  هذا  ويقترح 
إلى  تهدف  مؤشرات  بجانب  واألنثروبوسين،  البشرية 
ظم البيئية ورصد  رصد التفاعالت المعقدة بين البشر والنُّ
والحد  الكوكب  عن  الضغوط  تخفيف  نحو  بلد  كل  تقدم 
المعلومات  نظمت  وقد  االجتماعية.  االختالالت   من 
وُنظم  البشرية،  التنمية  حالة  وهي:  أبعاد،  أربعة  في 
الطاقة، ودورات المواد، وتحويل مستقبلنا )الشكل 1-7(. 
وُيتاح تنفيذ أولي للوحة التتبع هذه عبر شبكة اإلنترنت، 
أوجهه،  بعض  من  محكوم،  المؤشرات  اختيار  بأن  علمًا 

بتوفر البيانات16.

الشكل 7-1 لوحة تتبع جديدة للتنمية البشرية واألنثروبوسين

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

حالة التنمية البشرية
البشر/الكوكب

تحويل مستقبلنا
اإلنصاف/االبتكار/روح الرعاية

دورات المواد
الضغوط/االستجابة

ُنظم الطاقة
الضغوط/االستجابة

التنمية 
البشرية 
وعصر 

األنثروبوسين
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القرار  صانعي  تساعد  بطريقة  المعلومات  وتقديم 
البيانات  منصات  قوة  وتسخير  أيضًا،  مهم  واألفراد 
جائحة  تتبع  لوحة  وتقدم  لالبتكار.  فرصًا  يوفر  الرقمية 
ظم في  كوفيد-19 التي استحدثها مركز علوم وهندسة النُّ
وتجمع  متعددة،  بيانات من مصادر   جامعة جونز هوبكنز 
ونمذجة  المكانية  للبيانات  المرئي  التمثيل   بين 
الفعلي  الوقت  في  تتبع  خريطة  خالل  ومن  البيانات17. 
الناجمة  والوفيات   19 كوفيد- بجائحة  للمصابين 
البيانات  مبادئ  المذكورة  التتبع  لوحة  تستخدم   عنها، 
شفاف  شرح  مع  البيانات  تحميل  يتيح  ما  المفتوحة، 
بيانات”  في  “عالمنا  مبادرة  وتهدف  ووثائقها.   لمصادرها 
التي أطلقتها جامعة أكسفورد،   ،)Our World in Data(
المستخدمين  إلرشاد  والبحوث  البيانات  بين  الدمج  إلى 
المبادرة  هذه  وتعرض  عالمي.  على صعيد  التغيير  وإلهام 
كانت  التي  والمعارف  البيانات  ومشّوقة  شفافة  بطريقة 
ستظل لوالها مخبأة في قواعد البيانات والبحوث العلمية18.

“ يختم الفصل باقتراح دليل جديد لتعديل دليل 
التنمية البشرية بمعامل الضغوط على الكوكب. 
وال يزال الدليل الجديد في طوره األول، ولكنه 
يطرح طريقة بسيطة للجمع بين عناصر الغاية 
األساسية لهذا التقرير، أي إعادة تصور التنمية 

البشرية بوصفها مسيرة توازن بين توسيع حريات 
اإلنسان وتخفيف الضغوط عن كوكب األرض.

وبعد ذلك، يستكشف الفصل كيف يمكن لتحليل التنمية 
األول  الجزئين  في  ورد  كما  األنثروبوسين،  في  البشرية 
دليل  من  الدخل  عنصر  في  التعديالت  يوجه  أن  والثاني، 
التنمية البشرية. وتسترشد هذه التعديالت بالتطور األخير 
المال  رأس  تشمل  )التي  المتكاملة  الثروة  حسابات  في 
الطبيعي، وتستعرضها اإلضاءة 7-3 بتفصيل أكبر( وبالتقدم 
في قياس االستدامة والتدهور البيئي )اإلضاءة 7-4(. ويتيح 
هذا التطور والتقدم منظورًا جديدًا لمقاييس التنمية البشرية 
جديد  دليل  باقتراح  الفصل  ويختم  األنثروبوسين.  في 
لتعديل دليل التنمية البشرية بمعامل الضغوط على الكوكب. 
وال يزال الدليل الجديد في طوره األول، ولكنه يطرح طريقة 
بسيطة للجمع بين عناصر الغاية األساسية لهذا التقرير، أي 
بين  توازن  مسيرة  بوصفها  البشرية  التنمية  تصور  إعادة 
توسيع حريات اإلنسان وتخفيف الضغوط عن كوكب األرض.

توسيع نطاق دليل التنمية البشرية: عنصر 
الدخل والضغوط على الكوكب

أبعاد  إضافة  بشأن  المقترحات  على  القسم  هذا  يبني 
البشرية  التنمية  دليل  إلى  واالستدامة  بالبيئة   تتعلق 

)اإلضاءة 7-4( ولكنه يسعى أيضًا إلى استكشاف المقاييس 
التي تسترشد بأهمية الذهاب أبعد من االستدامة19. كذلك 
يركز هذا القسم على آثار احتساب الضغوط على الكوكب20 
التنمية  دليل  في  الدخل  عنصر  تعديل  خالل  من   وذلك 
التنمية  لدليل  تعدياًل  7-1 ويناقش  )ُيظهر اإلطار  البشرية 
ربطه  يمكن  الذي  الصحة  عنصر  خالل  من  البشرية 

بمحركات الضغوط على الكوكب وأثرها(21.
وإذ أتاح دليل التنمية البشرية بدياًل عن الناتج المحلي 
عدة22.  لنقاشات  مادة  فيه  الدخل  عنصر  شكل  اإلجمالي، 
أحد هذه النقاشات هو النقد الذي تعرض له إدراج عنصر 
على  يشجع  أنه  باعتبار  البشرية  التنمية  دليل  في  الدخل 
ترف فاقد الهدف. وبعبارة أخرى: “يؤدي ذلك إلى محاولة 
النمو االقتصادي دون إيالء أي اهتمام مباشر  أثر  تعظيم 
أفضل.  معيشية  ظروف  إلى  المتزايد  الترف  لتحويل 
وغير  موارب  أسلوب  عمومًا،  هو،  الهدف  فاقد  والترف 
الفقراء”23.  معيشة  مستويات  لتحسين  مجٍد  وال  موثوق 
التنمية البشرية  لكن المقصود من إدراج الدخل في دليل 
كان جعله بدياًل عن إمكانات أخرى غير الصحة والتعليم 
مباشرة،  البشري  النماء  يمثل  ال  فهو   .)1-7  )اإلضاءة 
من  إنجازات  حدوث  إلتاحة  األهمية  بالغ  عنصرًا  بل 
دليل  في  ُمدرج  فهو  كذلك  األخرى.  اإلمكانات  حيث 
 التنمية البشرية على نحو يسّلم بأن فائدته هذه تتضاءل 

مع ارتفاع الدخل24.
وبناًء على هذا، قد ُتَحلُّ هذه الصعوبة الظاهرة بالحفاظ 
على المقصد األصلي من شمول عنصر الدخل كدليل على 
إمكانات أخرى غير الصحة والتعليم. وتمُثل قضية أعمق، 
وهي عدم احتساب الدخل القومي اإلجمالي للضغوط على 
الكوكب. لذا يبحث هذا القسم في إمكانية إدخال تعديالت 
أواًل،  وذلك  البشرية،  التنمية  دليل  في  الدخل  عنصر  على 
عبر طرح التكاليف االجتماعية للكربون من الدخل القومي 
اإلجمالي. وثانيًا، بمناقشة التطورات األخيرة في حسابات 
اإلجمالي  القومي  الدخل  استبدال  تتيح  التي  الثروة، 
فيها  بما  الثروة،  إجمالي  في  التغّيرات  تتناول  بمقاييس 
في  التغّيرات  صافي  يمثل  الذي  الطبيعي،  المال  رأس 
بإجمالي االستثمار في  المال مقارنة  لرأس  مقياس أشمل 
رأس المال المادي الذي يصّب في الدخل القومي اإلجمالي.

حساب الكلفة االجتماعية للكربون

البشرية  التنمية  القومي اإلجمالي هو مؤشر دليل  الدخل 
المفهوم،  هذا  في  ناشزة  “اإلجمالي”  وكلمة  الدخل.  لبعد 
ألنها ال تحتسب االنخفاض في قيمة األصول الرأسمالية25 
المال الطبيعي )اإلضاءة 7-2( والتكاليف  وتتجاهل رأس 
االجتماعية للضرر البيئي )التي يتحمل وزرها الجميع(26. 
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اإلطار 7-1 هل يبّين طول العمر، معداًل بعامل الصحة، أثر الضغط على الكوكب بصورة أفضل؟

يتضمن دليل التنمية البشرية مقياسًا لطول العمر، هو   العمر المتوقع عند الوالدة، ولكنه ليس لمدى تمتع البشر بالصحة خالل 
هذا العمر. والضغوط على البيئة هي من المحددات الهامة ألوجه عدم المساواة في الصحة، وقد ترتبط أنماط االستهالك 
ظم البيئية )مثل استهالك اللحوم، الذي نوقش في تقرير التنمية البشرية لعام 2019 1( بتدهور الصحة الناجم عن  الضارة بالنُّ

أمراض غير سارية2. 
إن محددات االعتالل معقدة وذات أوجه عديدة، ولكن إذا كان موضع التركيز هو إمكانية العيش حياة طويلة وصحية، فقد 
تلتقط هذه اإلمكانية بشكل أفضل من خالل العمر المتوقع بصحة جيدة، وهو مؤشر يدل على طول العمر ونوعية الصحة 
على مدى الحياة. ويهدف هذا المقياس إلى تعديل   العمر المتوقع بحيث يشمل المرض أو اإلعاقة. واستخدام   العمر المتوقع 
بصحة جيدة بداًل من   العمر المتوقع عند الوالدة سيخفض قيم دليل التنمية البشرية بالنسبة لجميع البلدان3. ولكن دليل التنمية 
البشرية ودليل التنمية البشرية معداًل بالعمر المتوقع بصحة جيدة مترابطان إلى حد كبير، ما يشير إلى أن التباينات في ترتيب 

البلدان ستكون طفيفة للغاية )يمكن االطالع على الشكل(.

يحافظ   العمر المتوقع بصحة جيدة إلى حد كبير على ترتيب البلدان حسب قيمة دليل التنمية البشرية

مالحظة: تغطي قيم دليل التنمية البشرية 186 بلدًا.   العمر المتوقع بصحة جيدة غير متوفر بالنسبة إلى ليختنشتاين ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، الصين؛ 
كذلك لم يشمل البحث نيجيريا ألن قيمة   العمر المتوقع بصحة جيدة )التي يصدرها معهد القياسات الصحية والتقييم( أعلى من قيمة   العمر المتوقع لديها 

)التي تصدرها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة والتي ترد في دليل التنمية البشرية(.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية الواردة في الجدول 1 من الملحق اإلحصائي وبيانات   العمر المتوقع بصحة 

.IHME 2020 جيدة من

مالحظات
Springmann and others 2016 .2 .UNDP 2019c .1. نعرب عن امتناننا لمارك فلورباي على هذا االقتراح. ويمكن أيضًا تعديل عنصر التعليم ليتضمن مباشرة 
ال التعلم فقط، بل كذلك االبتكار. ويمكن تعديل عنصر الدخل من خالل طرح الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات الدفيئة، ما سيستكشف الحقًا في هذا الفصل. 
3. نظرًا إلى أن   العمر المتوقع بصحة جيدة أقل من   العمر المتوقع. ويرتبط انحدار الخط األخضر باختيار الحد األقصى للهدف في ُبعد الصحة، ذلك أن هذه النتائج 

تفترض الحد األقصى عينه المستخدم للعمر المتوقع في دليل التنمية البشرية.
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الدخل صافي  إلى  المستندة  األخرى  المؤشرات  وتتناول 
وُتعّدل  نطاقًا،  أوسع  منظور  من  المال  رأس  تدفقات 
االنبعاثات  وأضرار  الطبيعية  الموارد  استنفاد  لتشمل 
أكثر  ومباشرًا  أبسط  تعدياًل  هنا  ونستكشف  والتلّوث27. 
االجتماعية  التكاليف  هو طرح  اإلجمالي،  القومي  للدخل 
التعديل،  هذا  ويبرز  الكربون28.  أكسيد  ثاني  النبعاثات 
الطاقة  مصادر  استخدام  في  التحّول  أهمية  مجددًا، 
رصد  بذلك  ُيقصد  وال  الدفيئة.  غازات  انبعاثات   لخفض 
البيئي  للضرر  االجتماعية  التكاليف  لكامل   دقيق 
أو اإلفراط في استخدام الموارد التي ال يتضمنها الدخل 
التعديل  يهدف  بساطة،  أكثر  وبعبارة  اإلجمالي.  القومي 
االعتبار،  في  بلد  كل  عن  الصادرة  االنبعاثات  أخذ  إلى 
وليس األضرار الفعلية التي يتسبب بها إجمالي االنبعاثات 

العالمية في كل بلد29.
 إن الكلفة االجتماعية للكربون هي الكلفة االقتصادية 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  إضافي  طن  كل  عن  الناجمة 
الكربون أو ما يعادلها. وتعتمد تقديرات هذه الكلفة على 
وتمتد  البارامترات،  وخيارات  االفتراضات  من  العديد 
باالعتبار31،  تقديرين  هنا  ونأخذ  واسع30.  نطاق  على 
كلفة  ويحدد  الدولي،  النقد  صندوق  اقترحه  أحدهما 
من  طن  لكل  دوالر   75 بمبلغ   2030 عام  في  الكربون 
الشرائية  القوة  بمعادل  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
أنواع  جميع  الكلفة  هذه  وتشمل   ،2017 عام  لدوالر 
التقدير  هذا  ويستند   .)1-5 )اإلضاءة  األحفوري  الوقود 
انبعاثات  على  العالمية  الضريبة  أثر  أن  يبّين  نموذج  إلى 
البلدان  إيفاء  مع  سيتسق  المستوى  هذا  عند  الكربون 
اآلخر  التقدير  وينبثق  باريس.  اتفاق  بموجب  بتعهداتها 
المتكامل  الدينامي  التقييم  لنموذج  حديث  تطبيق  من 
أحدث  الثاني  التقدير  ويتضمن  المناخي32.   لالقتصاد 
ما توصل إليه علم المناخ، كما تعتبر فيه مجموعة واسعة 
االجتماعي،  الحسم  بشأن معدالت  الخبراء  من توصيات 
تقدير  وضع  إلى  يهدف  النموذج  في  رئيسي  معيار  وهو 
وتقدم  المستقبلية33.  والتكاليف  للفوائد  اآلنية  للقيمة 
الحسم  معدالت  حول  للخبراء  الوسطية  النظر  وجهة 
كلفة اجتماعية النبعاثات الكربون تبلغ حوالي 200 دوالر 
لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2020 

)بالدوالر الدولي لعام 2010(34. 
التنمية  دليل  في  الدخل  عنصر  على  والتعديل 
ثاني  النبعاثات  االجتماعية  للكلفة  طرح  هو  البشرية 
الفرد  نصيب  ضرب  كناتج  )الُمقاسة  الكربون  أكسيد 
بالكلفة  ما  بلد  في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من 
االجتماعية للكربون( من نصيب الفرد من الدخل القومي 
المترتبة  التكاليف  التعديل  يشمل  ال  )وبالتالي  اإلجمالي 
تحديد  ومع  األخرى(.  الدفيئة  غازات  انبعاثات  على 
75 دوالر لكل طن  بما يعادل  للكربون   الكلفة االجتماعية 

من ثاني أكسيد الكربون35، لن يؤدي التعديل على عنصر 
الدخل إلى إحداث تغيير ملحوظ في قيمة دليل التنمية 
مع  عام، حتى  بشكل  والتغّيرات طفيفة  ما.  لبلد  البشرية 
للطن  دوالر   200 أي  للكربون،  األعلى  االجتماعي  السعر 
أيضًا  الطفيفة  التغّيرات  وتشير   .)2-7 )الشكل  الواحد 
التكاليف  ليشمل  المعدل  البشرية  التنمية  دليل  أن  إلى 
هذه  األسعار  نطاقات  ضمن  فقط  للكربون  االجتماعية 
السلوك.  في  تغيير  لتشجيع  يكفي  بما  قويًا  يكون  لن 
فالمطلوب، إذًا، أشمل وأوسع نطاقًا. لذا، يستكشف القسم 
رأس  تضم  التي  المتكاملة،  الثروة  في  التغّيرات  التالي 
المال الطبيعي، وقد تتبّين فيها، بدرجة أكبر من انبعاثات 
االجتماعية  التكاليف  بمفردها،  الكربون  أكسيد  ثاني 

الستنفاد رأس المال الطبيعي.

 حساب التغّيرات في الثروة المتكاملة 
والثروة الطبيعية

تقدم التطورات التحليلية والتجريبية الحديثة في حساب 
مقاييس  الستكشاف  ومشّوقة  جديدة  مسارات  الثروات 
التنمية البشرية. لقد أصبحت مقاييس النشاط االقتصادي 
والرفاه االجتماعي متاحة، وتشمل مساهمات من الطبيعة، 
إلى  التلّوث  يؤدي  وكيف  منها،  االستخراج  وتكاليف 
خفض قيمة رأس المال36. وتتعلق هذه المقاييس بقياس 
أو  اإلجمالية  الثروة  أحيانًا  )وتسمى  المتكاملة  الثروة 
الشاملة(، التي تضم رأس المال الطبيعي37 إلى جانب رأس 
الطبيعي  المال  رأس  ويشتمل  والبشري38.  المُنتَج  المال 
تقليد  إلى  تعود  هج  النُّ وهذه  الطبيعية39.  األصول  على 
كتابه  فيشر  إيرفينغ  بدأ  فقد  االقتصاد40،  علم  في   مديد 
الصادر عام 1906 عن طبيعة رأس المال والدخل بتقديم 
على  كمثال  نيوفاوندالند  منطقة  في  األسماك  مصائد 
ارتفعت  الصلة  ذات  البحوث  وتيرة  ولكن   الرصيد41. 
جزئيًا  مدفوعة  الماضي،  القرن  ستينات  أواخر  منذ 
الرفاه االجتماعي بمقاييس  بالمناقشات حول كيفية ربط 
النشاط االقتصادي واالستهالك42، وكذلك بالوعي المتزايد، 

والمخاوف، بشأن مساوئ التدهور البيئي43.

“ تقدم التطورات التحليلية والتجريبية الحديثة 
في حساب الثروات مسارات جديدة ومشّوقة 

الستكشاف مقاييس التنمية البشرية.

هذا  إلى  مالر  جوران  وكارل  داسجوبتا  بارثا  واستند 
في  التغّيرات  فيه  تتكافأ  نموذجًا  واقترحا  التقليد، 
االجتماعي  الرفاه  في  التغّيرات  مع  المتكاملة  الثروة 
الرفاه  تشمل  أن  ينبغي  الصلة  ذات  التغّيرات  أن  )بمعنى 
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المستقبل(44.  أجيال  وجميع  الحالي  للجيل  االجتماعي 
وكان هذا النموذج ركيزة للكثير من الدراسات المفاهيمية 
والتجريبية. وعلى المستوى المفاهيمي، يوّسع داسجوبتا 
مختلف  وأخالقيات  قيم  من  كاًل  ليشمل  النموذج  نطاق 
لقدرة  التجريبية  والتقديرات  والنمو  السكان،  مستويات 
الكوكب على استيعاب البشر في ظل افتراضات معيارية 
التجريبية  التقديرات  واستندت  مختلفة45.  وبارامترية 
المدخرات  عن  الرائدة  البحوث  إلى  المتكاملة  للثروة 
بعض  حاالت  فقط  ليس  لتشمل  تطورت  ثم  الحقيقية46 
ويصدر  بلدان.  لعدة  تقديرات  أيضًا  بل  الفردية47  البلدان 
برنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي اآلن تقديرات 
 1-7 الجدول  ويبّين  البلدان48.  مستوى  على  صلة  ذات 
مقاييس الثروة الشاملة التي أطلقها برنامج األمم المتحدة 
البنك  تقديرات  وفق  اإلجمالية  الثروة  ومقاييس  للبيئة 
الدولي. وتؤكد المنظمتان أن ُنُهَجهما قد تقلل بدرجة كبيرة 
مستقل،  تطور  ويتمثل  الطبيعي.  المال  رأس  تقدير  من 

ولكن ذو صلة، في االهتمام المتزايد بقياس الرفاه بشكل 
مباشر )اإلطار 2-7(.

الثروة  منها  تتألف  التي  المختلفة  العناصر  وتتخذ 
الشاملة اتجاهات متباينة )الشكل 7-3(. وبالنسبة لمعظم 
بوتيرة  الشاملة  الثروة  تنمو  بمجموعه،  والعالم  البلدان، 
من  الرغم  وعلى  اإلجمالي.  المحلي  بالناتج  مقارنة  أبطأ 
الناتج المحلي  أن الزيادة في رأس المال المادي تضاهي 
اإلجمالي، فالوتيرة أبطأ في نمو رأس المال البشري. ومن 
انخفاض  نحو  التقديرات  هذه  اتجاه  أكبر  قلق  دواعي 
الزمن  مرور  مع  الطبيعي  المال  رأس  قيمة  في  مّطرد 

)اإلضاءة 3-7(.
تكاماًل  أكثر  نهجًا  الشاملة  الثروة  في  التغّيرات  وتقدم 
النبعاثات  االجتماعية  التكاليف  طرح  بمجرد  مقارنة 
تشمل  وقد  سابقًا.  نوقش  الذي  الكربون،  أكسيد  ثاني 
التنمية  دليل  في  الدخل  عنصر  تعديل  االستكشافات 
اإلجمالي  القومي  الدخل  استبدال  طريق  عن  البشرية 

 الشكل 7-2 التغّيرات ضئيلة في قيم دليل التنمية البشرية بعد طرح التكاليف االجتماعية للكربون عند 200 دوالر 
لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية الواردة في الجدول 1 من الملحق اإلحصائي وبيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
.GCP 2020 بفعل اإلنتاج من
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بقياسات تأخذ في الحسبان التغّيرات في الثروة المتكاملة. 
تظهر  المتكاملة  الثروة  في  التغّيرات  أن  إلى  نظرًا  ولكن 
تأثير  بمجرد  مقارنة  اإلنسان،  لرفاه  نطاقًا  أوسع  آثار  فيها 
الضغوط على الكوكب، ال بد من تحليل أعمق لتلمس كيفية 
لإلمكانات  دليل  في  نطاقًا  األوسع  المفهوم  هذا  إدخال 
التنمية البشرية. وال تزال مساعي االستكشاف  مثل دليل 
فبداية،  التجريبية.  التحديات  بسبب  الدراسة  قيد   هذه 
 وكما سبقت اإلشارة، قد ال تكون تقديرات الثروة الشاملة 
للكربون  االجتماعية  فالكلفة  دنيا.  حدود  مجرد  إال 
المستخدمة لتقدير األضرار الناجمة عن انبعاثات الكربون 
واستخدام  دوالر،   50 بحوالي  تقدر  الشاملة  الثروة  في 
قيمة 200 دوالر لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
التغّير  سيضاعف  إليه،  اإلشارة  سبقت  الذي  النحو   على 
وغالبًا  العامل.  هذا  بسبب  مرات  أربع  الشاملة  الثروة   في 
ما تكون المعلومات عن التغّيرات في الثروة المتكاملة التي 
للبيئة والبنك  المتحدة  برنامج األمم  تستمد من تقديرات 
فقط  ليس  البلدان،  لبعض  كبيرة  بدرجة  متباينة  الدولي 
على مستوى كميتها ولكن أيضًا في ما تسجله من انخفاض 
تنطوي  كذلك  معّينة.  زمنية  فترات  خالل  ارتفاع  أو 
التطورات الجارية في حساب الثروات على إمكانات كبيرة 
الستكشاف طرق جديدة لدمج التحديات التي تواجهنا في 

عصر األنثروبوسين ضمن مقاييس التنمية البشرية.

تعديل دليل التنمية البشرية بجملته 

في دليل التنمية البشرية مثال لما يسميه جايمس فوستر 
بالغرض  الدليل  هذا  بنية  وتشكلت  القصدي”49.  “القياس 
منه  الغرض  وكان  منه.  المنشودة  والخصائص  له  المراد 
اإلنسان  للتنمية تضع  والعمل نحو رؤية  األهداف  تحويل 

الخصائص  من  هما  والبساطة  والوضوح  صلبها.  في 
دليل  مصداقية  معايير  وأحد  منه.  المنشودة  الرئيسية 
الزمن.  بمرور  واعتماده  استخدامه  هو  القبيل  هذا   من 
وإذا ما اعُتمد ذلك كمعيار، وبرغم التعديالت التي أدخلت 
البشرية  التنمية  دليل  إن  القول  يمكن  السنوات،  مع  عليه 

نجح في اجتياز اختبار الزمن )اإلضاءة 1-7(.
القصد  والتفكير في  قلياًل  للتراجع  اآلن فرصة  وتسنح 
البشرية.  التنمية  دليل  على  تعديل  إدخال  من  المتوّخى 
مقياس  استخدام  هو  مبسطة،  بعبارة  القصد،  وهذا 
المسبوقة  غير  والضغوط  البشر  أوضاع  فيه  تعتبر 
البشرية  التنمية  ودليل  الكوكب.  على  يمارسونها  التي 
وأما  االعتبار.  في  اإلمكانات  أخذ  لدى  بديهي  خيار 
بالعمليات  االختيار  يسترشد  أن  فينبغي  اآلخر،  المكون 
تتسبب  التي  االقتصادية  واالجتماعية  البيوفيزيائية 
ناقشه  ما  إلى  واستنادًا  الكوكب.  على   بالضغوط 
الصدد، في مقياسين موجزين،  ننظر، في هذا   ،1 الفصل 
المادية،  والبصمة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  وهما: 
بمكان  األهمية  ومن  الفرد.  نصيب  أساس  على  وكالهما 

الحفاظ على وضوح الرسالة وبساطة الفهم.
إشعار  أداة  البشرية  التنمية  دليل  على  والتعديل 
مع  اإلمكانات  توسيع  على  يشجع  إذ  إيجابي،  بتغيير 
على  التركيز  وهذا  الكوكب50.  عن  الضغوط  تخفيف 
بأهمية  استخفافًا  يعني  ال  المواد  وتدفق  الدفيئة  غازات 
وإلحاح جميع الشواغل البيئية األخرى، مثل الخسائر في 
سالمة المحيط الحيوي وغير ذلك على النحو المبّين في 
أهداف التنمية المستدامة. ولكن الحد من تدفقات غازات 
الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام المواد قد تتجلى فيهما، 
آخر األمر، نتائج تحّول اقتصادي ومجتمعي أوسع نطاقًا 

لتخفيف الضغوط عن الكوكب51.

 الجدول 7-1 تقديرات الثروة المتكاملة

الوصفالبياناتالمؤسسةالمقياس

الثروة 
الشاملة

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

140 بلدًا

2014-1990

يهدف مقياس الثروة الشاملة إلى قياس الرفاه من خالل رصد القاعدة اإلنتاجية لألجيال المقبلة. وتعادل الثروة الشاملة ألي بلد 
م من خالل األسعار االعتباريةأ(. وتشمل هذه األصول رأس المال الطبيعي )بما  القيمة االجتماعية لجميع أصوله الرأسمالية )التي تقيَّ

فيه الوقود األحفوري، والمعادن، والغابات، واألراضي الزراعية، ومصائد األسماك(، ورأس المال البشري )مثل الصحة والتعليم( ورأس 
المال المنَتج )مثل المعدات واآلالت والطرق(. ويعد التغيير في الثروة عنصرًا هامًا للتحليل.

في عام 2014، تكّون حوالي 20 في المائة من الثروة العالمية الشاملة من رأس المال المنَتج، مقابل 60 في المائة من رأس المال 
البشري و20 في المائة من رأس المال الطبيعي. ورغم أن 135 بلدًا من أصل 140 أظهرت نموًا في الثروة الشاملة في عام 2014، 

انخفض رأس المال الطبيعي في 127 بلدًا من أصل 140 شملها القياس.

الثروة 
اإلجمالية

141 بلدًاالبنك الدولي

2014-1995

تشمل حسابات الثروة التي يجريها البنك الدولي فئات األصول التالية: رأس المال المنَتج واألراضي الحضرية )بما فيها اآلالت، والمباني، 
والمعدات، واألراضي الحضرية السكنية وغير السكنية، مقاسة بأسعار السوق( ورأس المال الطبيعي )بما فيه الطاقة، والمعادن، 

واألراضي الزراعية، والغابات، والمناطق البرية المحمية، التي ُتقاس كالحاصل المخّفض لقيمة اإليجارات المتأتية على مدى عمر األصل(، 
ضة لألرباح على مدى حياة الشخص( وصافي  ورأس المال البشري )مفّصاًل حسب الجنس وحالة التوظيف الذي ُيقاس كالقيمة المخفَّ

األصول األجنبية )مثل االستثمار األجنبي المباشر واألصول االحتياطية(.

في عام 2014، اشتملت الثروة اإلجمالية على حوالي 27 في المائة من رأس المال المنَتج، مقابل 64 في المائة من رأس المال 
البشري و9 في المائة من رأس المال الطبيعي، مع اإلشارة إلى أن الثروة اإلجمالية اشتملت على 47 في المائة من رأس المال 

الطبيعي في بلدان الدخل المنخفض و27 في المائة من رأس المال الطبيعي في بلدان الدخل المتوسط األدنى.

.)UNEP 2018b( أ. يعّرف السعر أو القيمة االعتبارية لألصل الرأسمالي بأنه المقياس النقدي للمساهمة التي ُيتوقع أن تقدمها وحدة هامشية من ذلك األصل لصالح رفاه اإلنسان
.World Bank 2018 ؛UNEP 2018b :المصدر
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 اإلطار 7-2 قياس الرفاه

شملت جهود قياس رفاه المجتمعات الحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية، التي عملت 
تقييم مفاهيم  إلى  أخرى  الرفاه، هدفت مبادرات  إلى قياس  المبادرات سعت  أن بعض  بينها. ورغم  بالتعاون في ما  غالبًا 
المقاييس  بين  ضيق  االختيار  حيز  السياق،  هذا  في  وألغراضنا  المستدامة.  والتنمية  الحياة،  ونوعية  التقدم،  مثل  به،  مرتبطة 
للرفاه  أوسع  تعطي صورة  المؤشرات،  أو مجموعة من  دليل،  تقديم  إلى  مبادرة سعت  المواضيع، فكل  لهذه  المستخدمة 

الوطني مقارنة بتلك التي يوفرها الناتج المحلي اإلجمالي.
وطالما كانت مكاتب اإلحصاء الرسمية من رّواد هذه الجهود، انطالقًا من حرصها على نقاش غني يستند على الوقائع بشأن 
األوجه األساسية للحياة. وقد أتت باكورة هذه الجهود من المملكة المتحدة، التي استحدثت حسابات نوعية الحياة في عام 
11999. وفي عام 2002، استحدث مكتب اإلحصاء األسترالي “مقياس التقدم في أستراليا”2. وتاله مكتب اإلحصاء المركزي 

األيرلندي بعد ذلك بعام فأطلق “مقياس التقدم في أيرلندا”3.
وفي عام 2005، بدأت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مشروعها العالمي لقياس تقدم المجتمع 4 لبث اهتمام متزايد 
بالذهاب أبعد من الناتج المحلي اإلجمالي. وفي عام 2007، وقعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وكذلك المفوضية 
يؤكد على  إعالن مشترك  أخرى، على  الدولي وجهات  والبنك  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  المتحدة  األوروبية واألمم 
أهمية قياس تقدم المجتمعات5. وفي وقت الحق من ذلك العام، عقد االتحاد األوروبي مؤتمرًا تحت مسمى “أبعد من الناتج 
المحلي اإلجمالي” تناول فيه تطوير مؤشرات تضاهي بوضوحها وجاذبيتها الناتج المحلي اإلجمالي، ولكنها أشمل منه ألبعاد 

التقدم البيئية واالجتماعية6.
 ،7 2009 لعام  االجتماعي  والتقدم  االقتصادي  األداء  قياس  لجنة  مثل  منذئذ،  الصدد  هذا  في  كثيرة  مساع  برزت   وقد 

التي استحدثها قادة سياسيون، ودليل الرفاه الكندي، الذي حظي بدعم المجتمع المدني واألوساط األكاديمية8.
ونشطت منظمات دولية في هذا المجال أيضًا. وبخالف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي قد يحاجج الكثيرون بأن دليل 
التنمية البشرية الذي وضعه يشكل مقياسًا للرفاه، أطلقت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مؤشر الحياة األفضل في عام 

2011 لإلحاطة بمقاييس الرفاه القابلة للمقارنة دوليًا9.
من  المشروع  استلهم  وقد  الجنوب.  بلدان  الصيت من  ذائع  بوتان مشروعًا  اإلجمالي في  الوطني  السعادة  ويعد مؤشر 
القومي  الناتج  من  أهمية  أكثر  اإلجمالية  الوطنية  “السعادة  إن  قال  حين  بوتان  ملك  بها  أدلى  التي  الشهيرة  المالحظة 
اإلجمالي”، فاكتسبت زخمًا عندما أصبحت هدفًا للسياسة العامة. بعدئذ طور مركز دراسات بوتان مسحًا لقياس الرفاه العام 
للسكان الذي تغطيه أربع ركائز، وهي: تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على القيم الثقافية وتعزيزها، والحفاظ على البيئة 
النفسي،  الرفاه  تشمل  للسعادة،  عامة  عناصر  تسعة  األربع على  الركائز  الرشيدة. وتشتمل هذه  الحوكمة  وإرساء  الطبيعية، 
والمنعة  والتنّوع  المعيشة،  ومستوى  المجتمع،  وحيوية  الوقت،  واستخدام  الثقافيين،  والمنعة  والتنّوع  والتعليم،  والصحة، 

اإليكولوجيين. وهذه األفكار تتضمنها السياسة الوطنية لبوتان10.
كذلك باتت الوكاالت الحكومية المركزية مهتمة بمسألة الرفاه. فقدمت، مثاًل، حكومة نيوزيلندا التزامًا سياسّيًا ثابتًا بعدم 
االكتفاء بالناتج المحلي اإلجمالي، كما استخدمت إدارة الخزانة العامة في نيوزيلندا إطار مستويات المعيشة الذي أطلقته 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى قياس الرفاه وأرصدة رأس المال والمخاطر والمنعة، إلرشاد قرارات 
الموازنة11. والتزام الحكومة بإشراك مجتمعات محلية تتسم بالتنّوع ضمن منطقة أوتياروا في عملية قياس الرفاه سيساعد 

على التحّول نحو تصور وقياس أكثر ثراًء للرفاه.
ومجتمعات  اإلعاقة14،  وذوي  والمسنين13،  باألطفال12،  تتعلق  للرفاه  مؤشرات  تطوير  العالم  أنحاء  جميع  في  ويجري 
مبادرات  المحلية  المجتمعات  تطور  كذلك  البحوث.  من  طويل  إرث  إلى  أحيانًا  الجهود  هذه  وتستند  األصليين15،  السكان 
للرفاه من جانب المجتمعات المحلية، ويشمل ذلك مجتمعات السكان األصليين، التي ُتجري أيضًا مسوح للرفاه االجتماعي 
والتطلعات  باالحتياجات  اإلحاطة  إلى  تهدف  للرفاه  مؤشرات  تطوير  على  تعمل  وغيرها  المجتمعات  وهذه  والبيئي16. 

لمجتمعاتها17. الدقيقة 

مالحظات
 OECD .4 .Ireland Central Statistics Office 2004 .3 .Trewin 2002 .2 .UK Department of the Environment, Transport and the Regions 1999 .1
 Centre for  .10  .OECD 2020b  .9  .CIW 2020  .8  .Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009  .7  .European Commission 2009  .6  .OECD 2007  .5  .2020a
 .ICECAP-O 2020 .13 .Biggeri, Ballet and Comim 2011 .12 .New Zealand Treasury 2020 .11 .Bhutan Studies and GNH Research 2016
 Kukutai .17 .Yap and Yu 2016a ؛Durie 1995 .16 .Yap and Yu 2016a ؛Durie 1995 ؛Breslow and others 2016 .15 .Trani and others 2011 .14
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دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
الضغوط على الكوكب

البشرية  التنمية  دليل  ضرب  ناتج  التعديل  هذا  يساوي 
دليل  على  الحصول  إلى  يؤدي  ما  تعديل،  بعامل 
الكوكب  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية   التنمية 
)الشكل 7-4(52. وإذا تبّين أن بلدًا ما لم يمارس أي ضغوط 
التنمية  دليل  قيمة  له  بالنسبة  تتساوى  الكوكب،  على 
بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  مع  البشرية 
الضغوط على الكوكب، ولكن دليل التنمية البشرية معداًل 
بدليل  مقارنة  ينخفض  الكوكب  على  الضغوط  بعامل 
عامل  وُيحسب  الضغوط.  ارتفعت  كلما  البشرية  التنمية 
تقيس  التي  لألدلة  الحسابي  المتوسط    بوصفه  التعديل 
والتي  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الفرد  نصيب 
تدل على التحّول عن استخدام الوقود األحفوري كمصدر 
تتعلق  التي  المادية،  البصمة  من  الفرد  ونصيب  للطاقة، 
ما  لبلد  المادية  البصمة  وأّما  المواد53.  دورات  بإغالق 
فتقيس كمية المواد التي ُتستخرج )مثل الكتلة األحيائية، 
المعدنية(  وغير  المعدنية  والخامات  األحفوري،  والوقود 

في  والخدمات  السلع  على  النهائي  المحلي  الطلب  لتلبية 
والبصمة  االستخراج.  مكان  عن  النظر  بصرف  البلد،  ذلك 
في  يأخذ  االستهالك  على  قائم  مقياس  هي  المادية 
الحسبان التجارة الدولية، وفيه إشارة إلى الضغوط التي 
المحيط  على  االقتصادية  االجتماعية  األنشطة  تمارسها 
التي  األحيائية،  الكتلة  استخدام  يتضّمن  حيث  الحيوي، 
في  التغيير  مثل  أفعال  آثار  مباشر  غير  بشكل  إذًا  تظهر 
استخدام األراضي على فقدان سالمة المحيط الحيوي54.
وقد بررت األدبيات إجراء تعديالت من هذا النوع على 
على  عقوبة  فرض  تحاكي  بوصفها  البشرية  التنمية  دليل 
ضرب  إلى  الهادفة  المقترحات  في  جرى  كما  التلّوث55، 
بانبعاثات  المرتبطة  الخسارة  بدالة  البشرية  التنمية   دليل 
 ثاني أكسيد الكربون التي تتجاوز “الحصة العادلة” لبلد ما56. 
البشرية  التنمية  دليل  من  الحسم  بين  المقابلة  ويمكن 
والتعديالت التي أجريت على دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة57. ويعتبر عدم المساواة داخل الجيل 
البشرية  التنمية  دليل  على  التعديل  وراء  الدافع  الواحد 
من  كل  إلى خفض  يؤدي  ما  المساواة،  بعامل عدم  معداًل 
المساواة  البشرية بمقدار حجم عدم  التنمية  عناصر دليل 

الشكل 7-3 االنخفاض المّطرد في رأس المال الطبيعي

.UNEP 2018b :المصدر

نصيب الفرد من رأس المال الطبيعينصيب الفرد من رأس المال المنَتجعدد السكاننصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

نصيب الفرد من الثروة الشاملةنصيب الفرد من رأس المال البشري الثروة الشاملة

الثروة الشاملة وعناصرها
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إن  القول  يمكن  القياس،  سبيل  وعلى  العنصر.  هذا  في 
الحسم من دليل التنمية البشرية الحتساب الضغوط على 

الكوكب يشير إلى قلق من عدم المساواة بين األجيال.

 “ إذا تبّين أن بلدًا ما لم يمارس أي ضغوط 
 على الكوكب، تتساوى بالنسبة له قيمة دليل 

التنمية  البشرية مع قيمة دليل  التنمية 
البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب، 

البشرية معداًل بعامل  التنمية  ولكن دليل 
الكوكب ينخفض مقارنة بدليل  الضغوط على 

الضغوط. ارتفعت  كلما  البشرية  التنمية 

النوع  ]هذا  تفسير  على عدم  الحرص  من  بد  “ال  ولكن 
ألن  للبلدان،  األخالقي  التقييم  منطلق  من  التعديل[  من 
بعض البلدان قد تجد نفسها مضطرة الستنفاد رأس مالها 
بعامل  للتعديل  المقترح  التفسير  ويهدف  الطبيعي”58. 
الضغوط على الكوكب إلى تحفيز التغيير بإيجاد مقياس 
وتسليط  الزمن،  مرور  مع  التقدم  تقييم  للبلدان  يتيح 

الصحيح  االتجاه  في  تتحرك  التي  البلدان  على  الضوء 
هذا  وفي  بتجربتها59.  األخرى  البلدان  تسترشد  لكي 
مرتفعة  قيم  تحقيق  بإمكانية  الشعور  يعزز  ما  التعديل 
في دليل التنمية البشرية، مع خفض في االنبعاثات وحد 
فرض  أيضًا  النهج  هذا  ويتجنب  الموارد.  استخدام  من 
قيودًا  المطاف،  نهاية  وفي  دائمًا  البلدان،  فيه  سترى  ما 
التاريخية،  مسؤولياتها  عن  النظر  بصرف  عليها،  تعسفية 
أنماطًا  ُتظهر  ما  غالبًا  التي  فيها  المساواة  عدم  وأوجه 
استمرت طوياًل من التمييز العنصري والتمييز القائم على 
الظروف  التمييز، وعن  أنواع  الجنس وغير ذلك من  نوع 

المحيطة بمواردها واقتصاداتها60.
بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل  قيم  وتسجل 
الضغوط على الكوكب معدالت قريبة جدًا من تلك التي 
قيمة  تبلغ  التي  للبلدان  البشرية  التنمية  دليل  يسجلها 
 .)5-7 )الشكل  أقل  أو   0.7 فيها  البشرية  التنمية   دليل 
الظهور  في  تبدأ  القيم  جانبي  بين  االختالفات  لكن 
يبرز  كما  أعلى،  قيمًا  البشرية  التنمية  دليل  يسجل   عندما 
قيمًا  البشرية  التنمية  دليل  يسجل  عندما  أوسع   تباين 

الشكل 7-4 تمثيل مرئي لدليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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هذه  تفسير  عند  الحذر  توخي  يجب  ولكن  مرتفعة جدًا. 
المسؤوليات  االعتبار  في  يخذ  ال  التعديل  ألن  األرقام، 

الحالية أو التاريخية لكل بلد61.
الفصل  هذا  نهاية  في  م1-7  الملحق  الجدول  ويعرض 
معداًل  البشرية  التنمية  دليل  البلدان في  وترتيب   قيم 
أن  الجدول  من  ويتبّين  الكوكب.  على  الضغوط  بعامل 
التنمية  دليل  في  كبير  بشكل  تقدم  كوستاريكا  ترتيب 
البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب مقارنة بدليل 
البلدان  إلى  بالنسبة  العكس  يصح  بينما  البشرية،  التنمية 
التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الهيدروكربونية، ومن 
في  التغّير  هذا  من  وتتبّين  وسنغافورة.  لكسمبرغ  أبرزها 
االستثنائية، فاقتصاد كل منهما صغير  ترتيبهما ظروفهما 

ومنفتح للغاية، مع نصيب مرتفع للفرد من الدخل، واعتماد 
هيكلي على المواد الهيدروكربونية كمصدر للطاقة62.

تقدم التنمية البشرية باالستناد إلى دليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 

على الكوكب: منظور جديد

الضغوط  بعامل  معداًل  العالمي  البشرية  التنمية  دليل  في 
على الكوكب لمحة عن تطور التنمية البشرية، وكذلك عما 
يرتبط بها من ضغوط على الكوكب. فالعالم ما انفك يزيد 
من نصيب الفرد من الضغوط على الكوكب على مدى العقود 

الشكل 7-5 قيم دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب شديدة القرب من قيم دليل التنمية البشرية للبلدان 
التي تبلغ قيمة الدليل فيها 0.7 أو أقل

مالحظة: يغطي دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب 169 بلدًا شملها حساب قيم دليل التنمية البشرية. وال تتوفر بيانات عن البصمة المادية بالنسبة إلى 19 بلدًا 
شملها حساب قيم دليل التنمية البشرية، واستبعدت غيانا من التحليل بسبب قيم البصمة المادية المرتفعة فيها بشكل غير واقعي.

 ،GCP 2020 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية الواردة في الجدول 1 من الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من
.UNEP 2020d وبيانات البصمة المادية من
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الثالثة الماضية )الشكل 7-6، الجزء األيمن(63. ويالحظ أن 
البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب  التنمية  دليل 
ينمو  إنه  بل  البشرية؛  التنمية  دليل  من  أقل  فقط  ليس 
بوتيرة أبطأ )الشكل 7-6، الجزء األيسر(. وال شك أن الفجوة 
بين التقييم التقليدي للتنمية )وبعبارة أخرى دليل التنمية 
البشرية( والمنظور الجديد الالزم لتلمس طريقنا في عصر 
معداًل  التجريبي  البشرية  التنمية  دليل  )أو  األنثروبوسين 

بعامل الضغوط على الكوكب( قد شهدت توسعًا ملحوظًا.
االتجاهات  هذه  في  تظهر  تقييمي،  منظور  ومن 
المكاسب في حيز اإلمكانات األساسية والظروف المادية 
العامة، وكذلك الضغوط المتزايدة التي يمارسها البشر على 
السلبية  اآلثار  بدأت   ،2 الفصل  في  نوقش  وكما  الكوكب. 
المناخ والخسائر في سالمة المحيط الحيوي تظهر  لتغّير 
في جوانب مختلفة من التنمية البشرية ال يرصدها دليل 

التنمية البشرية.
التنمية  دليل  يشكل  العامة،  السياسات  منظور  ومن 
مقياسًا  الكوكب  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية 
تخفيف  مع  البشرية  بالتنمية  النهوض  نحو  إرشاديًا 
تقاطع  الدليل هو عبارة عن  الكوكب. وهذا  الضغوط عن 
التنمية  تتناقض  عندما  فارغ”  “جانب  شكل  على  يظهر 
بّين  كما  الكوكب،  على  الضغط  مؤشرات  مع   البشرية 

الشكل 7-6 الضغوط على الكوكب تزايدت مع المكاسب في دليل التنمية البشرية

مالحظة: تستخدم قيم دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب لعامي 2018 و2019 بيانات البصمة المادية لعام 2017، وهي آخر سنة تتوفر عنها 
البيانات، بينما تستخدم قيمة دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب لعام 2019 بيانات نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2018، وهي 

آخر سنة تتوفر عنها البيانات أيضًا. ويعادل دليل الضغوط على الكوكب 1-أ، مع اإلشارة إلى أن تحديد “أ” ورد في الشكل 4-7.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية الواردة في الجدول 2 من الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

.UNEP 2020d وبيانات البصمة المادية من ،GCP 2020 من
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 الشكل 7-7 التقدم في التنمية البشرية إزاء الضغوط 
على الكوكب

مالحظة: يعادل دليل الضغوط على الكوكب 1-أ، مع اإلشارة إلى أن تحديد “أ” ورد في الشكل 4-7.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

قيمة دليل التنمية البشرية، 2019
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دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل الضغوط على الكوكب

دليل التنمية 
البشرية
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دليل  األفقي  المحور  يمّثل   ،7-7 الشكل  1 64. وفي   الفصل 
على  الضغط  دليل  العمودي  والمحور  البشرية،  التنمية 
التعديل  عامل  ناقص  واحد  يساوي  )الذي  الكوكب 
التنمية  بدليل  يضرب  الذي  الكوكب،  على  بالضغوط 
البشرية للحصول على دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
أيضًا  المذكور  الشكل  ويبّين  الكوكب(.  على  الضغوط 
التنمية  دليل  من  ذاتها  القيم  توافق  منحنية  خطوطًا 
تنتج  التي  الكوكب  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية 
ومؤشر  البشرية  التنمية  لدليل  مختلفة  توليفات  عن 
أيضًا  الخطوط  هذه  )وتعرف  الكوكب  على  الضغط 
التنمية  دليل  قيم  وترتفع  المتساوي(.  الناتج  بمنحنيات 
تحرك  مع  الكوكب  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية 
الشكل.  من  السفلي  األيسر  الجانب  نحو  الخطوط   هذه 
الشكل(  في  األخضر  باللون  تبرز  )التي  الزاوية  وهذه 
بوصفه   ،1 الفصل  في  المحدد  الفارغ”  “الحيز  تمّثل 
عصر  في  البشرية  التنمية  لرحلة  الطموحة  الوجهة 
البلدان  سجلت  المثال،  سبيل  وعلى  األنثروبوسين. 
الموقعين “أ” و“ب” قيمًا متباينة جدًا في  الموجودة في 
القيمة  بينما سجلت  )0.55 و0.85(  البشرية  التنمية  دليل 
على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  لدليل  نفسها 
البشرية  التنمية  الكوكب )0.55(، ألن أكبر تقدم في دليل 
الموقع “ب” اقترن بقدر أعظم بكثير  للبلدان في   بالنسبة 

الشكل 7-9 مسار دليل التنمية البشرية يقترن بمسار دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب في بلدان التنمية 
البشرية المرتفعة جدًا

مالحظة: يساوي دليل الضغوط على الكوكب 1-أ، مع اإلشارة إلى أن تحديد “أ” ورد في الشكل 4-7. وتمثل الخطوط الظاهرة في الجزء األيمن والنقاط الظاهرة في الجزء األيسر 
تطور المؤشرين خالل الفترة 2019-1990.

 ،GCP 2020 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية الواردة في الجدول 2 من الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من
.UNEP 2020d وبيانات البصمة المادية من

البلدان العشرة األولى في دليل التنمية البش��ة
معدًال بعامل الضغوط على الكوكب

البلدان العشرة األولى في دليل التنمية البش��ة 
معدًال بعامل الضغوط على الكوكب
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الشكل 7-8 من بين أكثر من 60 بلدًا صنفت كبلدان تنمية بشرية 
مرتفعة جدًا في عام 2019، عشرة بلدان فقط تحتفظ بهذا 
 التصنيف على دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط 

على الكوكب

مالحظة: يعادل دليل الضغوط على الكوكب 1-أ، مع اإلشارة إلى أن تحديد “أ” ورد في الشكل 4-7.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية الواردة في 
الجدول 1 من الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من GCP 2020، وبيانات 

.UNEP 2020d البصمة المادية من
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البسيط  المثال  هذا  ويبّين  الكوكب.  على  الضغوط  من 
أهمية إجراء تقييم مشترك لمؤشرات الضغط االجتماعي 
إطار  من  كجزء  الكوكب  على  والضغط   واالقتصادي 

عمل موحد.
وُيظهر الشكل 7-8 كيفية ارتباط التنمية البشرية )بمعناها 
نحو  على  البشرية(  التنمية  دليل  يجسده  الذي   التقليدي، 
أكثر  بين  من  أنه  ويتبّين  الكوكب.  على  بالضغوط   وثيق 
تنمية بشرية مرتفعة جدًا في  بلدًا صنفت كبلدان  من 60 
على  التصنيف  بهذا  تحتفظ  فقط  بلدان   10  ،2019 عام 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب. 
البلدان العشرة المذكورة، تظل قيمة  وحتى بالنسبة لتلك 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب 

بعيدة عن بلوغ الجانب األيسر السفلي المنشود.
وعند النظر إلى مسار البلدان المختلفة على مدى العقود 
الثالثة الماضية، تبرز مسارات متباينة تسلكها مجموعات 
التنمية البشرية. ذلك أن بلدان التنمية البشرية المنخفضة 
االجتماعية  أوضاعها  تحسين  استطاعت  والمتوسطة 
من  الكثير  ممارسة  دون  ملحوظ  بشكل  واالقتصادية 
التنمية  بلدان  إلى  بالنسبة  ولكن  الكوكب.  على  الضغوط 
التحسينات  اقترنت  جدًا،  والمرتفعة  المرتفعة  البشرية 
بممارسة ضغوط متزايدة على  البشرية  التنمية  دليل  في 

الكوكب )الشكل 7-9، الجزء األيمن(.
على  الضغوط  لحجم  المؤكد  االرتفاع  من  وبالرغم 
التقدم في هذا  إلى بعض  الكوكب، هناك جانبان يشيران 
 ،2008 عام  في  العالمية  المالية  األزمة  بعد  أواًل،  السياق. 
فك  من  نوع  تحقيق  المتقدمة  البلدان  بعض  استطاعت 
على  والضغوط  البشرية  التنمية  مكاسب  بين  االرتباط 
الكوكب65. فنجحت، مثاًل، البلدان العشرة األولى في دليل 
الكوكب، في  الضغوط على  بعامل  البشرية معداًل  التنمية 
زيادة متوسط قيمتها على دليل التنمية البشرية وخفض 
الضغوط التي تمارسها على الكوكب خالل العقد الماضي 
األدلة  بعض  تشير  وثانيًا،  األيسر(66.  الجزء   ،9-7 )الشكل 
مكاسب  بين  نسبي  ارتباط  فك  إلى  أوسع  نطاق  على 
أن  وُيالحظ  الكوكب67.  على  والضغوط  البشرية  التنمية 
المنحنى المقابل لمتوسط   األداء في دليل التنمية البشرية 
تحّرك  البلدان  لجميع  بالنسبة  الكوكب  على  والضغوط 

عامي  بين  السفلي  األيسر  الجانب  باتجاه  طفيف  بشكل 
1990 و2019 )الشكل 10-7(.

للغاية.  ومتواضعًا  بطيئًا  يزال  ال  التحرك   ولكن 
البلدان،  جميع  سعي  التقدم  في  الزخم  بث  ويتطلب 
األيسر  الجانب  نحو  جذري  تحّول  إلى  وبسرعة 
معداًل  البشرية  التنمية  دليل  يساعد  أن  ويمكن   السفلي. 
البشرية  التنمية  ودليل  الكوكب  على  الضغوط  بعامل 
 األصلي على تقييم مختلف مسارات رحلة التنمية البشرية 
جميعًا  إرشادنا  على  ذلك  من  واألهم  األنثروبوسين،  في 
من  تخفف  بينما  البشرية،  بالتنمية  تنهض  الختيار وجهة 

الضغوط عن الكوكب.

 الشكل 7-10 حركة العالم نحو النهوض بالتنمية البشرية 
مع تخفيف الضغوط عن الكوكب شديدة البطء
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مالحظة: احتسبت أنماط الضغوط المقطعية لعامي 1990 و2019 باستخدام نماذج االنحدار 
المتعددة الحدود. واألجزاء المظللة هي فواصل ثقة. ويعادل دليل الضغوط على الكوكب 1-أ، 

مع اإلشارة إلى أن تحديد “أ” ورد في الشكل 4-7.
الواردة  البشرية  التنمية  البشرية باالستناد إلى قيم دليل  التنمية  حسابات مكتب تقرير  المصدر: 
 ،GCP 2020 في الجدول 2 من الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من

.UNEP 2020d وبيانات البصمة المادية من

نمط الضغوط، 2019نمط الضغوط، 1990
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دليل التنمية البشرية 
معداًل بعامل الضغوط 

على الكوكب=0.70
دليل التنمية البشرية 

معداًل بعامل الضغوط 
على الكوكب=0.80

دليل التنمية البشرية 
معداًل بعامل الضغوط 

على الكوكب=1.0
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الهدفان 8.4 و12.2الهدف 9.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

 دليل 
 التنمية 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكبالبشرية

عامل التعديل 
بالضغوط على 

الكوكب

نصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون )اإلنتاج(

دليل انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون 

)اإلنتاج(
نصيب الفرد من 
البصمة المادية

 دليل البصمة 
المادية

القيمةالقيمة

الفارق عن قيمة دليل
التنمية البشرية 
)بالنسبة المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل

القيمة)بالطن(القيمة)بالطن(القيمةالتنمية البشرية
2019201920192019a20192018201820172017

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
150.8168.30.88137.90.752–0.9570.78118.4النرويج1

0.9550.83312.810.8728.10.88421.50.859أيرلندا2

0.9550.82513.600.8644.30.93832.10.790سويسرا2

260.80910.80.84634.80.772–0.9490.76819.1آيسلندا4

....5.90.916........0.949هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4

10.8599.10.86923.00.849–0.9470.81414.0ألمانيا6

0.9450.81713.510.8654.10.94132.20.789السويد7

720.73716.90.75843.40.716–0.9440.69626.3أستراليا8

60.8429.50.86427.70.819–0.9440.79415.9هولندا8

0.9400.82412.350.8766.10.91324.60.839الدانمرك10

920.7007.10.89876.10.501–0.9380.65630.1سنغافورة11

190.8218.50.87836.10.763–0.9380.77017.9فنلندا11

0.9320.82511.5100.8855.60.91922.70.851المملكة المتحدة13

0.9310.80014.140.8598.70.87624.10.842بلجيكا14

0.9310.80813.260.8677.30.89524.50.840نيوزيلندا14

400.77615.30.78134.90.771–0.9290.72122.4كندا16

450.77516.60.76332.50.787–0.9260.71822.5الواليات المتحدة األمريكية17

110.8377.70.88932.90.784–0.9220.77116.4النمسا18

0.9190.79713.370.8677.70.89023.90.843إسرائيل19

....4.00.942........0.919ليختنشتاين19

0.9190.78115.020.8509.10.86925.90.830اليابان19

0.9170.80012.8110.8736.90.90123.70.845سلوفينيا22

190.81412.90.81628.60.813–0.9160.74618.6جمهورية كوريا23

1310.54115.90.773105.60.308–0.9160.49546.0لكسمبرغ23

0.9040.79512.1110.8805.70.91824.10.842إسبانيا25

0.9010.80111.1160.8895.20.92622.50.853فرنسا26

50.8539.90.85823.00.849–0.9000.76814.7تشيكيا27

0.8950.79411.3130.8873.60.94826.50.826مالطة28

400.79714.80.78829.60.806–0.8920.71120.3إستونيا29

0.8920.79211.2120.8885.60.92021.90.857إيطاليا29

870.68521.30.69449.60.675–0.8900.60931.6اإلمارات العربية المتحدة31

0.8880.76813.500.8657.00.89925.80.831اليونان32

20.8656.30.91027.50.820–0.8870.76713.5قبرص33

80.8464.80.93136.30.762–0.8820.74615.4ليتوانيا34

50.8559.10.87024.50.839–0.8800.75214.5بولندا35

....6.10.912........0.868أندورا 36

0.8660.77710.390.8973.70.94723.20.848التفيا37

0.8640.7809.7150.9035.00.92918.70.878البرتغال38

210.8376.60.90535.30.769–0.8600.72016.3سلوفاكيا39

330.82718.40.73612.40.919–0.8540.70717.2المملكة العربية السعودية40

0.8540.7818.5210.9155.10.92614.90.903هنغاريا40

420.81119.80.71714.40.906–0.8520.69118.9البحرين42

0.8510.7749.0140.9104.60.93417.50.885شيلي43

0.8510.7798.5190.9164.50.93616.00.895كرواتيا43

840.68538.00.45613.20.913–0.8480.58131.5قطر45

0.8450.7787.9200.9204.40.93714.70.904األرجنتين46

490.80218.50.73520.00.869–0.8380.67219.8بروني دار السالم47

10.8903.20.95426.70.825–0.8290.73811.0الجبل األسود48

0.8280.7608.2110.9173.80.94616.90.889رومانيا49

....13.20.811........0.826باالو50

460.81517.60.74918.10.881–0.8250.67218.5كازاخستان51

40.88311.70.8329.90.935–0.8240.72811.7االتحاد الروسي52

0.8230.7815.1330.9496.90.9010.40.997بيالروس53

0.8200.7469.0100.9105.20.92616.20.894تركيا54

200.8622.00.97137.70.753–0.8170.70413.8أوروغواي55

0.8160.7458.790.9136.30.91012.80.916بلغاريا56

0.8150.7784.5300.9552.60.9638.00.947بنما57

0.8140.7586.9180.9324.50.93611.10.927بربادوس58

0.8140.73310.060.9004.70.93320.20.868جزر البهاما58

الجدول الملحق م1-7

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب
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الهدفان 8.4 و12.2الهدف 9.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

 دليل 
 التنمية 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكبالبشرية

عامل التعديل 
بالضغوط على 

الكوكب

نصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون )اإلنتاج(

دليل انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون 

)اإلنتاج(
نصيب الفرد من 
البصمة المادية

 دليل البصمة 
المادية

القيمةالقيمة

الفارق عن قيمة دليل
التنمية البشرية 
)بالنسبة المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل

القيمة)بالطن(القيمة)بالطن(القيمةالتنمية البشرية
2019201920192019a20192018201820172017

150.86613.90.80110.40.932–0.8130.70413.4ُعمان60

0.8120.7724.9300.9512.60.9629.10.940جورجيا61

0.8100.7793.8370.9611.60.9778.30.946كوستاريكا62

180.8638.10.88424.20.842–0.8100.69913.7ماليزيا62

0.8060.7329.2100.9085.20.92616.70.891صربيا64

740.67823.70.66146.50.696–0.8060.54732.1الكويت64

0.8040.7279.690.9043.80.94520.80.864موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
540.75831.30.5525.60.963–0.7960.60324.2ترينيداد وتوباغو67

130.8796.70.90322.30.854–0.7960.69912.2سيشيل67

0.7950.7564.9280.9511.60.97711.40.925ألبانيا69

120.8918.80.87414.10.908–0.7830.69810.9إيران )جمهورية - اإلسالمية(70

0.7830.7494.3270.9572.50.9647.80.949كوبا70

0.7820.7652.2340.9791.10.9844.10.973سري النكا72

0.7800.7187.980.9206.50.90710.20.933البوسنة والهرسك73

0.7790.7207.6130.9245.10.92712.10.920أوكرانيا74

....4.60.934........0.779سانت كيتس ونيفس74

....2.40.965........0.779غرينادا74

0.7790.7335.9220.9413.80.9469.80.936المكسيك74

0.7780.7138.470.9175.90.91612.50.918أنتيغوا وبربودا78

0.7770.7434.4280.9561.70.9759.60.937بيرو79

0.7770.7167.990.9214.20.94115.00.902تايلند79

0.7760.7454.0320.9601.90.9738.20.947أرمينيا81

0.7740.7207.0190.9303.50.95013.80.910مقدونيا الشمالية82

0.7670.7295.0260.9512.00.97210.70.930كولومبيا83

0.7650.7107.2100.9272.20.96917.40.886البرازيل84

160.8817.00.89920.90.863–0.7610.67111.8الصين85

0.7590.7185.4190.9472.50.96511.00.928إكوادور86

....2.30.967........0.759سانت لوسيا86

0.7560.7204.8240.9533.70.9476.30.959أذربيجان88

0.7560.7273.8280.9622.30.9676.60.957الجمهورية الدومينيكية88

0.7500.7342.1360.9791.30.9823.80.975جمهورية مولدوفا90

0.7480.7213.6290.9633.70.9473.10.980الجزائر91

20.9243.50.94915.40.899–0.7440.6887.5لبنان92

0.7430.7134.0210.9592.40.9667.20.953فيجي93

....2.50.964........0.742دومينيكا94

0.7400.7104.1190.9602.70.9616.30.959تونس95

0.7400.6896.910.9313.00.95814.50.905ملديف95

....2.00.971........0.738سانت فنسنت وجزر غرينادين97

0.7380.6876.910.9313.10.95614.20.907سورينام97

100.8918.90.87313.90.909–0.7370.65710.9منغوليا99

180.8673.00.95834.10.776–0.7350.63713.3بوتسوانا100

0.7340.7004.6180.9542.80.9607.90.948جامايكا101

0.7290.7004.0190.9612.40.9656.70.956األردن102

0.7280.6865.850.9431.10.98515.10.901باراغواي103

....1.30.981........0.725تونغا104

0.7240.6737.030.9298.10.8843.90.974ليبيا105

0.7200.6914.0150.9602.80.9606.00.960أوزبكستان106

0.7180.6913.8160.9632.30.9676.30.959إندونيسيا107

0.7180.6953.2170.9682.00.9725.50.964بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(107

0.7180.7012.4240.9771.30.9824.40.971الفلبين107

0.7160.6903.6160.9641.50.9797.80.949بليز110

180.83213.70.80521.50.859–0.7150.59516.8تركمانستان111

0.7150.6903.5170.9651.30.9817.90.948ساموا111

0.7110.6705.870.9424.80.9317.30.952فنزويال )جمهورية - البوليفارية(113

10.9148.10.8848.50.945–0.7090.6488.6جنوب أفريقيا114

....0.70.991........0.708فلسطين، دولة115

0.7070.6843.3150.9672.40.9654.80.968مصر116

....2.60.963........0.704جزر مارشال117

0.7040.6645.770.9432.20.96912.70.917فييت نام117

0.7030.6803.3160.9672.50.9644.50.971غابون119

تنمية بشرية متوسطة
0.6970.6694.0110.9601.60.9778.70.943قيرغيزستان120

0.6860.6682.6110.9741.80.9743.90.975المغرب121

..b ..3.10.955........0.682غيانا122

0.6740.6424.730.9535.30.9242.80.982العراق123

0.6730.6542.880.9721.10.9846.30.959السلفادور124

0.6680.6571.6120.9840.60.9913.70.976طاجيكستان125

f يتبع
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الهدفان 8.4 و12.2الهدف 9.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

 دليل 
 التنمية 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكبالبشرية

عامل التعديل 
بالضغوط على 

الكوكب

نصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون )اإلنتاج(

دليل انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون 

)اإلنتاج(
نصيب الفرد من 
البصمة المادية

 دليل البصمة 
المادية

القيمةالقيمة

الفارق عن قيمة دليل
التنمية البشرية 
)بالنسبة المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل

القيمة)بالطن(القيمة)بالطن(القيمةالتنمية البشرية
2019201920192019a20192018201820172017

0.6650.6413.650.9641.20.9838.60.944كابو فيردي126

0.6630.6502.0100.9801.10.9853.90.975غواتيماال127

0.6600.6472.090.9800.90.9884.30.972نيكاراغوا128

0.6540.6244.640.9541.60.97710.40.932بوتان129

0.6460.6213.940.9611.70.9758.20.946ناميبيا130

0.6450.6262.980.9712.00.9724.60.970الهند131

0.6340.6212.160.9801.00.9854.00.974هندوراس132

0.6320.6251.190.9880.50.9922.40.985بنغالديش133

....0.60.991........0.630كيريباس134

0.6250.6102.460.9760.60.9925.90.961سان تومي وبرينسيبي135

....1.30.981........0.620ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(136

20.9562.70.9617.50.951–0.6130.5864.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية137

0.6110.5873.900.9611.10.9859.60.937إسواتيني )مملكة(138

0.6110.6011.650.9840.60.9913.60.977غانا138

0.6090.5922.830.9710.50.9927.60.950فانواتو140

....0.40.994........0.606تيمور - ليشتي141

0.6020.5951.270.9880.30.9952.80.982نيبال142

0.6010.5941.260.9880.40.9953.00.980كينيا143

0.5940.5841.730.9840.60.9913.60.976كمبوديا144

....4.30.938........0.592غينيا االستوائية145

0.5840.5761.410.9860.30.9963.50.977زامبيا146

0.5830.5780.930.9920.50.9931.40.991ميانمار147

0.5810.5701.920.9811.10.9843.40.978أنغوال148

0.5740.5671.220.9880.60.9912.20.986الكونغو149

0.5710.5621.620.9830.80.9883.20.979زمبابوي150

....0.30.996........0.567جزر سليمان151

0.5670.5542.310.9771.70.9763.40.978الجمهورية العربية السورية151

0.5630.5580.930.9910.30.9951.90.987الكاميرون153

0.5570.5471.820.9821.10.9853.20.979باكستان154

0.5550.5471.430.9850.90.9872.60.983بابوا غينيا الجديدة155

....0.30.996........0.554جزر القمر156

تنمية بشرية منخفضة
0.5460.5391.310.9870.60.9912.50.984موريتانيا157

10.9810.60.9914.40.971–0.5450.5351.8بنن158

0.5440.5390.930.9910.10.9982.50.983أوغندا159

0.5430.5371.120.9890.10.9993.10.980رواندا160

0.5390.5321.300.9870.60.9912.70.982نيجيريا161

0.5380.5350.630.9950.30.9950.90.994كوت ديفوار162

0.5290.5260.610.9940.20.9971.40.991جمهورية تنزانيا المتحدة163

0.5280.5260.420.9960.20.9980.80.994مدغشقر164

40.9541.30.98211.40.925–0.5270.5034.6ليسوتو165

0.5240.5181.120.9880.70.9902.30.985جيبوتي166

0.5150.5091.220.9890.40.9942.50.984توغو167

0.5120.5051.400.9870.70.9892.40.984السنغال168

0.5110.5080.630.9940.30.9961.20.992أفغانستان169

0.5100.5002.000.9800.50.9935.00.967السودان170

0.5100.5070.630.9940.30.9961.40.991هايتي170

0.4960.4911.000.9900.30.9962.30.985غامبيا172

0.4850.4830.400.9970.10.9980.80.995إثيوبيا173

0.4830.4810.400.9960.10.9991.20.992مالوي174

0.4800.4770.600.9930.01.0002.00.987جمهورية الكونغو الديمقراطية175

....0.20.997........0.480غينيا - بيساو175

10.9930.30.9951.60.990–0.4800.4760.8ليبريا175

0.4770.4730.800.9910.30.9962.30.985غينيا178

0.4700.4670.600.9940.40.9951.10.993اليمن179

10.9780.20.9976.20.959–0.4590.4492.2إريتريا180

0.4560.4520.910.9920.30.9962.00.987موزامبيق181

0.4520.4461.300.9860.20.9974.00.974بوركينا فاسو182

10.9780.10.9986.40.958–0.4520.4422.2سيراليون182

20.9840.20.9974.60.970–0.4340.4271.6مالي184

0.4330.4310.510.9940.00.9991.60.990بوروندي185

0.4330.4300.700.9930.20.9981.60.989جنوب السودان185

0.3980.3960.500.9940.10.9991.50.990تشاد187

0.3970.3931.000.9910.10.9992.60.983جمهورية أفريقيا الوسطى188

0.3940.3901.000.9890.10.9993.20.979النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
....1.00.986..........توفالو

0.9881.20.9831.00.993........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

f يتبع



تقرير التنمية البشرية / 2020 24 4
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

 دليل 
 التنمية 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكبالبشرية

عامل التعديل 
بالضغوط على 

الكوكب

نصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون )اإلنتاج(

دليل انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون 

)اإلنتاج(
نصيب الفرد من 
البصمة المادية

 دليل البصمة 
المادية

القيمةالقيمة

الفارق عن قيمة دليل
التنمية البشرية 
)بالنسبة المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل

القيمة)بالطن(القيمة)بالطن(القيمةالتنمية البشرية
2019201920192019a20192018201820172017

..................سان مارينو
0.9920.00.9992.30.985........الصومال
..................موناكو

....4.70.933..........ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.84610.40.85124.20.841—0.8980.76015.4تنمية بشرية مرتفعة جدًا

0.9145.10.92715.20.900—0.7530.6888.6تنمية بشرية مرتفعة
0.9751.60.9774.00.974—0.6310.6152.5تنمية بشرية متوسطة
0.9900.30.9962.20.985—0.5130.5081.0تنمية بشرية منخفضة

0.9443.40.9529.60.937—0.6890.6515.5البلدان النامية

المناطق
0.9402.80.96012.40.919—0.7660.7206.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.9205.50.92112.20.920—0.7910.7288.0أوروبا وآسيا الوسطى

0.9712.00.9724.60.970—0.6410.6223.0جنوب آسيا

0.9850.80.9882.80.982—0.5470.5391.5جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.9444.80.9316.50.958—0.7050.6665.5الدول العربية

0.9055.50.92116.90.890—0.7470.6769.5شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.9900.30.9952.30.985—0.5380.5330.9أقل البلدان نموًا
0.9353.20.95412.90.915—0.7280.6806.6الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.8519.50.86424.80.838—0.9000.76614.9منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
0.9274.60.93412.30.919—0.7370.6837.3العالم

مالحظات

بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل  حساب  شملها  التي  للبلدان   a
الضغوط على الكوكب.

لم ُتدرج البيانات.  b

تعاريف 

ثالثة  في  اإلنجازات  متوسط  يقيس  مركب  دليل  البشرية:  التنمية  دليل 
والمعرفة،  والصحية،  المديدة  الحياة  هي:  البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد 
عن  تفاصيل   1 الفنية  المالحظة  وتتضمن  الالئق.  المعيشي  والمستوى 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( الدليل  هذا  حساب  كيفية 

.)hdr2020_technical_notes.pdf

التنمية  دليل  الكوكب:  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل 
من  الفرد  ونصيب  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  بمستوى  معداًل  البشرية 
البصمة المادية الحتساب الضغوط البشرية الشديدة على الكوكب. وال بد من 
اعتباره حافزًا للتحّول. وتتضمن المالحظة الفنية تفاصيل عن كيفية حساب 

.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/phdi_tn.pdf( هذا الدليل

التنمية  دليل  بين  النسبي  الفارق  البشرية:  التنمية  دليل  قيمة  عن  الفارق 
البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب ودليل التنمية البشرية.

الفارق عن الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق في الترتيب حسب 
التنمية  ودليل  الكوكب  على  الضغوط  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل 
بعامل  معداًل  الدليل  حساب  شملها  التي  للبلدان  محسوب  وهو  البشرية، 

الضغوط على الكوكب.

لدليل  الحسابي  المتوسط  الكوكب:  على  بالضغوط  التعديل   عامل 
الحقًا.  فين  المعرَّ المادية،  البصمة  ودليل  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

والقيمة العالية تعني ضغطًا أقل على الكوكب.

نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )اإلنتاج(: مجموع انبعاثات 
الفحم والنفط  أنشطة اإلنسان )استخدام  الناجمة عن  الكربون  ثاني أكسيد 
الغاز، وإنتاج اإلسمنت( مقسومًا  الصناعية، وحرق  للحرق والعمليات  والغاز 
أن  أي  إقليمية،  انبعاثات  والقيم هي  السنة.  السكان في منتصف  على عدد 

االنبعاثات ُتنسب إلى البلد الذي تحدث فيه فعليًا.

انبعاثات  من  الفرد  نصيب  )اإلنتاج(:  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  دليل 
ثاني أكسيد الكربون )المستند إلى اإلنتاج( وُيحسب كدليل باستخدام قيمة 
دنيا قدرها صفر وقيمة قصوى قدرها 69.85 طنًا للفرد. والقيمة العالية تعني 

ضغطًا أقل على الكوكب.

المواد  استخراج  هي  المادية  البصمة  المادية:  البصمة  من  الفرد  نصيب 
العالمي الذي ُينسب إلى تلبية الطلب المحلي النهائي في بلد معّين. والبصمة 
والوقود  األحيائية،  للكتلة  المادية  البصمة  مجموع  هي  اإلجمالية  المادية 
المادية  البصمة  وُتحسب  المعدنية.  وغير  المعدنية  والخامات  األحفوري، 
كمجموع مكافئ المواد الخام للواردات واالستخراج المحلي ناقص مكافئات 
متوسط  المادية  البصمة  من  الفرد  نصيب  ويمثل  للصادرات.  الخام  المواد 

استخدام المواد لتلبية الطلب النهائي. 

كدليل  وُيحسب  المادية  البصمة  من  الفرد  نصيب  المادية:  البصمة  دليل 
للفرد.  دنيا قدرها صفر وقيمة قصوى قدرها 152.58 طنًا  قيمة  باستخدام 

والقيمة العالية تعني ضغطًا أقل على الكوكب. 

مصادر البيانات

بيانات من  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  1: حسابات مكتب  العمود 
 United UNESCO Institute for Statistics 2020؛  UNDESA 2019b؛ 
 Barro World Bank 2020g؛  Nations Statistics Division 2020b؛ 

.IMF 2020d ؛and Lee 2018

في  الوارد  تعديل  بعامل  البشرية  التنمية  دليل  بضرب  حسابات   :2 العمود 
العمود 5. 

العمود 3: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و2.

العمود 4: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في دليل التنمية البشرية 
دليل  المصّنفة حسب  البلدان  وترتيب  الكوكب،  الضغوط على  بعامل  معداًل 

التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب.

العمود 5: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 7 و9.

.GCP 2020 :6 العمود

العمود 7: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 6.

.UNEP 2020d :8 العمود

العمود 9: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 8.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf
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يحاجج أمارتيا سين بأن إيجاد بديل عن التركيز الحصري 
الحقيقي(  الدخل  األصغر”،  “شقيقها  )وعلى  المنفعة  على 
في تقييم الرفاه والتنمية هو من أهم عوامل نجاح تقرير 
التنمية البشرية خالل السنوات العشر األولى من مسيرته. 
ويضيف سين بأن عبقرية محبوب الحق تمثلت في الجمع 
على  المتصلب  التركيز  من  المستائين”  “جحافل  بين 
الدخل، وَطْرِح “إطار للتقييم االجتماعي، رحب في مجاله، 
الشواغل؛ إطار  متساهل في حواجزه”، ينفتح على تعدد 
آن  وفي  كلها،  عناصر،  لعدة  “التصدي  المتناول  في  يضع 
معًا، ذات قيمة وأهمية”1. وترافق هذا النهج مع مقترحات 
بمراعاة الفوارق والتقدم في التنمية البشرية، بما يستلهم 

من هذه الروحية، ويسترشد بنهج اإلمكانات.
فيه  لتعتبر  البشرية  التنمية  دليل  استحدث  وقد 
مجموعة أساسية من اإلمكانات، مثل طول العمر والتعليم 
للتمتع بمستوى معيشي الئق”2. وهذا  بالموارد  و“التحكم 
العنصر الثالث لدليل التنمية البشرية، الذي اسُتِخدم مؤشر 
ر “بصرامة على أنه  نصيب الفرد من الدخل كبديل عنه، ُفسِّ
عنصر تكميلي شامل، يهدف إلى بيان شيٍء من اإلمكانات 
األساسية المتبقية التي لم تدرج في مقياَسي طول العمر 
 والتعليم”3. إذًا، يعّبر مؤشرا الصحة والتعليم عن اإلمكانات 
قيمة  ذي  بوصفه  إليهما  ضم  فقد  الدخل  وأما  مباشرًة، 
البشرية  لإلمكانات  مسبق  سببي  “كعامل  أي  مساعدة، 
التي  األخرى  األساسية  “الشواغل  لإلفادة عن  األساسية” 
األساسية”4.  اإلمكانات  حساب  إطار  في  رصدها   ينبغي 
 وقد تشمل هذه الشواغل: التحرر من الجوع، أو الحصول 
سميث  آدم  فكرة  أو  التنقل،  على  القدرة  أو  مأوى،   على 
الفرد  يحتاجها  التي  الموارد  من  وغيرها  “المالبس  بشأن 
على  وتعتمد  خجل’  دون  العامة  األماكن  في  ‘للظهور 
في  أغلى  ذلك  يكون  وقد  قياسيًا،  اآلخرون  يرتديه  ما 

المجتمعات الغنية منه في المجتمعات الفقيرة”5.
وقبل إطالق تقرير التنمية البشرية، كان محبوب الحق 
على  االستدامة  نقاش  مضمون  صياغة  في  مؤثرًا  صوتًا 
هذه  تطّورت  وقد  النامية6.  البلدان  منظور  يشمل  نحو 
الجهود نحو اعتماد الصيغ األحدث، التي تربط االستدامة 
وُتّوجت  واالقتصادية،  االجتماعية  باالستدامة  البيئية 
وكما  لكن   .2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  باعتماد 
حاجج الفصل 1، دمج تقرير التنمية البشرية، منذ البداية، 
على  واتبع،  واالستدامة.  البيئي  التدهور  بشأن  الشواغل 

الحق،  محبوب  رؤية  لتنفيذ  مزدوجًا  نهجًا  السنين،  مر 
والفرص،  الحريات  من  مزيد  عبر  البشر  حياة  بتحسين 
فأوجد مقاييس بديلة للتنمية البشرية، ليطبق نهج التنمية 

البشرية على موضوع إنمائي رئيسي7.
وحيث نال دليل التنمية البشرية حضورًا وأهمية، تلقى 
الدائمة  المالحظات  وإحدى  الناقد.  التمحيص  من  نصيبًا 
للتنمية.  المهمة  األبعاد  بعض  يتضمن  ال  أنه  هي  بشأنه 
على  وتشمل،  طويلة،  “المفقودة”  األبعاد  هذه  وقائمة 
اإلنسان والسعادة  الفقر، وحقوق  الحصر:  المثال ال  سبيل 
والحوكمة واألمن والبيئة والرفاه والتماسك االجتماعي8. 
وبدافع من هذه األبعاد من جهة، ومن النجاح المثبت الذي 
البلدان من جهة أخرى،  المركبة وتصنيفات  األدلة  حققته 
يطلق دليل التنمية البشرية اليوم بين مجموعة كبيرة من 
بديلة  محورية  نقاط  بأنها  ُيزَعم  التي  األخرى  المقاييس 

لقياس إما التنمية أو أحد أبعادها.
وستؤدي أي إضافة جديدة، حتمًا، إلى إضعاف أثر األبعاد 
المكّونة للتنمية البشرية في دليل التنمية البشرية. وبذلك، 
قد تتسبب اإلضافات بتضاؤل المكانة المتميزة لهذا الدليل، 
في خضم منظومة باتت تعّج باألدلة المركبة9. ولم تتضح 
األبعاد المفقودة التي يمكن إضفاء صفة اإلمكانات عليها10. 
البشرية  التنمية  تقارير  السردية من  األجزاء  تناولت  وقد 
كثيرًا من هذه اإلبعاد، إن لم يكن معظمها11. وبذلك، استمر 
النحو  على  السنوات،  مدى  وعلى  البشرية،  التنمية  دليل 
األساسية،  لإلمكانات  كمؤشر  أي  أساسًا،  منه  المتوخى 
وفي صلبها الصحة والتعليم، بينما ُيستخدم الدخل كأداة 

تكميلية تعتبر من خالله إمكانات أساسية أخرى.
ومع الحفاظ على األبعاد الثالثة، أجريت عدة تعديالت. 
أحدها هو إدخال تغييرات طفيفة على المؤشرات بحيث 
باإلمكانات  المتعلقة  اإلنجازات  أفضل،  بشكل  تتضمن، 
التي يقيسها الدليل. فاستبعد، مثاًل، معدل اإللمام بالقراءة 
متوسط  بين  بالجمع  واستبدل  للتعليم،  كمؤشر  والكتابة 
سنوات الدراسة والعدد المتوقع لسنوات الدراسة12. وترافق 
اعتماد أهداف التنمية المستدامة مع تحّول أكبر لمواضع 
تركيز مقاصد التعليم، من معدالت االلتحاق بالمدارس إلى 
مقاصد تتصل بالتعلم نفسه. ومعدالت االلتحاق بالمدارس، 
التي يفترض أن يلتقطها متوسط سنوات الدراسة، إمكانية 
مهمة، لكن مقياسًا أكثر مباشرة، مثل إنجازات التعلم، هو 
أقرب إلى الغاية المتوخاة من هذه المؤشرات. بيد أن توفر 
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البيانات ال يزال تحديًا بارزًا13. وال ُيقصد من إيراد مثالنا 
هذا سوى تسليط الضوء على العملية الدينامية المتكررة 
التنمية  دليل  في  المؤشرات  اختيار  عليها  ينطوي  التي 
البشرية. وتتبّين من هذه العملية أوجه التقدم في القياس 
فهمنا،  تطور  وكذلك  اإلمكانات،  رصد  تحسن  قد  التي 
على أساس التجربة، لإلنجازات الحقيقية )وكذلك ألوجه 
القصور(، وتوفر البيانات الذي يتيح تغطية شاملة إلى حد 

معقول للبلدان مع مرور الزمن14.
على  والضغوط  االستدامة  حول  النقاشات  وخالل 
التنمية  دليل  ضمن  الدخل  شمول  أن  البعض  يرى  البيئة، 
ينبغي  بيانه،  وكما سبق  ولكن،  إشكالية15.  يطرح  البشرية 
تناول الدخل كدليل على إمكانات أساسية أخرى تتجاوز 
اإلنتاج  اعتبار  على  التأكيد  المهم  ومن  والتعليم.  الصحة 
تقرير  مساهمات  فإحدى  أيضًا،  كأداتين  بالسلع  والتحكم 
التنمية البشرية هي توثيق الطرق الشديدة االختالف التي 
تستخدم بها المجتمعات قدرتها على إنتاج السلع لتحقيق 
اإلمكانات.  حيث  من  االختالف  تمام  مختلفة  إنجازات 
وكذلك، ينخفض معدل تحويل الدخل إلى إمكانات أساسية 
مع ارتفاع الدخل، وهذا هو أحد أسباب إدراج نصيب الفرد 
من الدخل في دليل التنمية البشرية في شكل لوغاريتمي16. 
للدخل اإلضافي  النقيض من ذلك، ُيرجح أن يكون  وعلى 
تأثير كبير على القدرات التمكينية لذوي الدخل المنخفض. 
وفي الواقع، قّدم اإلصدار األول من دليل التنمية البشرية 
عتبة  يتجاوز  الذي  الدخل  من  الفرد  لنصيب  صفريًا  وزنًا 
معينة حددت في تقرير عام 1990 عند متوسط خطوط 

الفقر في عدد قليل من بلدان الدخل المرتفع17.
البشرية  التنمية  دليل  من  األول  اإلصدار  يفسر  وقد 
فقرًا.  الفئات  بأشد  األخالقي  االهتمام  تعبير عن  أنه   على 
وال يتجلى هذا االهتمام في نهج التنمية البشرية فحسب، 
بل يحرك النازع األخالقي على نطاق أوسع بكثير. فبدا في 
تطلع “بأال يخلف الركب أحدًا وراءه... والوصول أواًل إلى 
من هم أشد تخلفًا عن الركب” في خطة التنمية المستدامة 
المستدامة،  التنمية  أهداف  من   10 والهدف   ،2030 لعام 
الذي تتضمن مقاصده زيادة دخل أدنى 40 في المائة من 
السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني. ولكن 
القيد  على  تخفيفًا  شهد  البشرية  للتنمية  الثاني  التقرير 
بإعطاء وزن صفري للمداخيل فوق خط الفقر في البلدان 
البشرية فوق  التنمية  الغنية، ألنه يعني ضمنًا أن مكاسب 
خط الفقر المذكور ال قيمة لها في األساس، ما يتعارض مع 

اإلطار األوسع للتقرير، وهو السعي إلى عيش حياة أطول 
وأفضل للجميع18. إذًا، هناك أسباب وجيهة إلدراج الدخل 

المعدل لوغاريتميًا في دليل التنمية البشرية.
السنين  مر  على  البشرية  التنمية  دليل  اسُتكمل  وقد 
إحصائية  تتبع  ولوحات  إحصائية  وجداول  أخرى  بأدلة 
لتقديم منظور متكامل للبيانات ذات الصلة وتقييم تقدم 
على  الضوء  وإللقاء  البشرية.  التنمية  مسار  على  البلدان 
دليل   2010 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  استحدث  الفقر، 
الفقر المتعدد األبعاد، الذي يهدف إلى قياس الحرمان من 
استحدث  نفسه،  العام  وفي  الدخل.  على  االعتماد  دون 
التقرير دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة، 
الذي يسعى إلى التصدي لنقد آخر وجه إلى دليل التنمية 
البشرية، وهو أنه يستند إلى متوسط اإلنجازات من دون 
التنمية  دليل  ويهدف  السكان.  بين  التفاوتات  مراعاة 
مستوى  طرح  إلى  المساواة  عدم  بعامل  معداًل  البشرية 
ذلك  اإلنجاز في  بعد من متوسط  كل  المساواة في  عدم 
البعد. واستند هذا الجهد إلى تقرير التنمية البشرية الرائد 
لعام 1995 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، الذي اقترح 
أيضًا أدلة لقياس عدم المساواة بين الجنسين في كل من 
البشرية  التنمية  الحياة، فبات تقرير  الرفاه والوالية على 
يتناول  أحدهما  الجنس،  نوع  حول  دليلين  يتضمن 
دليل  أبعاد  مختلف  في  والنساء  الرجال  بين  التفاوتات 
المساواة  عدم  أوجه  من  مركب  واآلخر  البشرية،  التنمية 

في التمكين والرفاه.
ومن الناحية العملية، طالما اعتبر تقرير التنمية البشرية 
أن وضع الدليل الفردي في تضاد مع لوحات التتبع يستند 
إلى مفارقة زائفة. ذلك أن تقرير التنمية البشرية قدم منذ 
البداية أدلة مركبة )غالبًا ما تكون عديدة( ولوحات تتبع 
ُجمعت  البداية على شكل جداول إحصائية  )ُصّممت في 
البشرية،  بالتنمية  الصلة  ذات  الموضوعات  إلى  باالستناد 
شك  وال  متكاملة(19.  تتبع  بلوحات  بعد  فيما  واستكملت 
يستدعي  البشرية  التنمية  مقاييس  تحسين  أن  في 

مواصلة العمل على الجبهتين.
يزال  ال  انطالقته،  على  عامًا  ثالثين  مضي  وبعد  هكذا 
منه،  المتوخى  بالدور  يضطلع  البشرية  التنمية  دليل 
األساسية  لإلمكانات  جزئي  كدليل  فعاليته  على  محافظًا 
استكماله  ينبغي  ذلك،  ومع  للرفاه.  ضرورية  تعد  التي 
التي تهدف إلى  بمجموعة أوسع من األدلة واإلحصائيات 

تقديم وصف أشمل لحالة التنمية البشرية وآفاقها.
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مالحظات 

1       تستند هذه الفقرة إلى Sen 2000، مع اقتباسات مباشرة من عمله هذا. يمكن االطالع 
.Stewart, Ranis and Samman 2018 أيضًا على

.UNDP 1990, p. 1       2

.Anand and Sen 2000b, p. 86       3

.Anand and Sen 2000b, p. 86       4

Sen 2005, p. 154       5. بطبيعة الحال، ُتستخدم المالبس هنا كمثال لإلضاءة على مسألة 
أكثر شمواًل، ذلك أن تجربة عدم العيش في الفقر تتضمن بعدًا من اإلدماج االجتماعي، 
من الكرامة، ويتطلب تحقيقه مستوى أكبر من التحكم في السلع األساسية في بلدان 
الدخل المرتفع. فقد تكون لدى البشر أسباب لتقدير المداخيل األعلى بما يتجاوز بكثير 

المطلوب لتلبية االحتياجات المعيشية األساسية.

  .Fukuda-Parr and Muchhala 2020       6

السبب وراء  يكون  قد  البشرية  التنمية  دليل  نجاح  أن  المفارقات  Haq 1995       7. ومن 
السطوة التي اكتسبها هذا الدليل، والتي دفعت محبوب الحق إلى التمرد ضدها سواء 
في ما يتعلق بعنصر الدخل، الذي طغى غالبًا على المكّون السردي للعديد من تقارير 
النقدي  التدقيق  على  جزئيًا  التعتيم  إلى  تؤدي  التي  بالعملية  أو  البشرية،  التنمية 
والممارسات  السياسات  من  واسعة  على مجموعة  البشرية  التنمية  نهج  يجريه  الذي 
الملكية  وحقوق  الدولي  واالقتصادي  المالي  النظام  تتضمن  مجاالت  في  والسمات 

الفكرية، التي تعيق تحسين مستوى حياة البشر وحرياتهم.

.Ranis, Stewart and Samman 2006 8       يمكن االطالع مثاًل على

.Kanbur 2020       9

.Malik 2020 ،10      لالطالع على مناقشة في سياق االستدامة

11      تترافق هذه األبعاد أحيانًا مع استحداث مقاييس مبتكرة ذات صلة بالتنمية البشرية.

12    كانت الفوارق بين مختلف البلدان فيما يتعلق بمعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة قد 
التغيير في عام 2010، فكان ذلك أحد أسباب  تّقلصت إلى حد بعيد عندما نفذ هذا 
تغيير  إقرار  حتى  ولكن  للتعليم،  كمؤشر  والكتابة  بالقراءة  اإللمام  معدل  استبعاد 
 بسيط كهذا ال بد من أن يدل ضمنًا على أن عنصرًا ما قد ُفقد. ففي هذه الحالة، ال يعود 
باإلمكان الحصول على معلومات عن إنجازات التعلم، التي كان معدل اإللمام بالقراءة 
عنها.  المعلومات  بعض  يقدم  يشوبه،  الذي  النقص  مدى  عن  النظر  بصرف  والكتابة، 
تبلغ  الذين  األطفال  من  المائة  في   53 إلى  يصل  ما  أن  إلى  الحديثة  األدلة  وتشير 
80 في  إلى  والمتوسط، وما يصل  المنخفض  الدخل  بلدان  10 سنوات في  أعمارهم 
فقرة  وفهم  قراءة  يستطيعون  ال  األدنى،  الدخل  بلدان  بعض  في  هؤالء  من  المائة 

.)World Bank 2019a( مكتوبة بسيطة

13        حتى وإن حدثت بعض التطورات األخيرة في القياس المباشر لإللمام بالقراءة والكتابة 
وتعلم الحساب، بما فيها تلك المستخدمة في قياس نوعية التعليم إلنتاج دليل البنك 
الدولي لرأس المال البشري )World Bank 2020a(، ولكن البيانات ذات الصلة متاحة 
فقط للسنوات األخيرة ولعدد محدود من البلدان، كما أن المقاييس المستخدمة ال تزال 

موضع خالف.

لها  دليل واحد  الثالثة في  العناصر  تدمج من خاللها  التي  الطريقة  تعديل  أن  14    تبّين 
تساوي  فرضية  النقدي  التدقيق  جوانب  أحد  ويستهدف  أكبر.  بدرجة  فني  طابع 
أخرى  ثابتة  حجة  تقوم  كذلك  البشرية.  التنمية  لدليل  الثالثة  األبعاد  عبر  القيم 
المتوسط  استخدام  طريق  عن  تبّين  كما  التام،  االستبدال  قابلية  فرضية  أن  على 
 1990 بين عامي  البشرية  التنمية  تقارير  البشرية في  التنمية  دليل  لوضع  الحسابي 
وقد  المذكورة.  الثالثة  األبعاد  بين  مثالي  استبدال  إجراء  إمكانية  أتاحت  و2010، 
الهندسي  المتوسط  إلى  الحسابي  المتوسط  من  االنتقال  من  الجزئي  القصد  تمثل 
 Klugman,( الشواغل  من  النوع  لهذا  التصّدي  في  للدليل،  الثالثة  العناصر  لتجميع 
إلى  أدى  االنتقال  هذا  ولكن   .)UNDP 2010c Rodríguez and Choi 2011؛ 
 .)Ravallion 2012( اليوم  حتى  بشأنه  النقاش  يستمر  حيث  عليه،  اعتراضات 
 .Rodriguez 2020 على  االطالع  يمكن  المجال،  هذا  في  للنقاش  حديث  ولمنظور 

الحسابي،  المتوسط  مزايا  عن  دفاعًا  قوية  حججًا   )Anand 2018( أناند   ويقدم 
إذ يبّين أن استخدام المتوسط الهندسي يشير إلى أن التحسينات في العمر المتوقع 
الدخل مقارنة  تقييمها من حيث  أقل عند  بقيمة  تتمتع  المنخفض  الدخل  بلدان  في 
بالبلدان الغنية، كما يدل على ذلك ضمنًا إجمالي المتوسط الهندسي. ويتعارض ذلك 
مع مبدأ أساسي في التنمية البشرية، وهو الحق في المطالبة بالمساواة في الحياة. 
ويرد فلورباي )Fleurbaey 2019( على هذه النقطة بأنه يمكن مقاربة هذه النتيجة 
المتوقع  للعمر  انخفاضًا  األكثر  القيمة  أن  إلى  مشيرًا  مختلف،  أخالقي  منظور   من 
 في بلد أشد فقرًا تدل ببساطة على أن المراقب النزيه يفضل أن يعيش عامًا إضافيًا من 
أن  على  يدل  التجربة  واقع  ولكن  فقرًا.  أشد  بلد  في  وليس  غني  بلد  في  الحياة 
الطريقتين،  من  أيٍّ  باستخدام  عليها  يحصل  التي  البلدان،  ترتيب  في  التباينات 
 .)Klasen 2018( جدًا  كبيرة  ليست  المقترحة،  األخرى  البدائل  بعض  خالل  من  أو 
نفكر  الهندسي دراسة متأنية عندما  المتوسط  ومع ذلك، تستحق االعتراضات على 
األصلي  الهدف  االعتبار  في  ُوضع  إذا  سيما  ال  البشرية،  التنمية  دليل  مستقبل  في 
 المتمثل في الحصول على مقياس يسهل إيصاله إلى الجميع واستيعابه من جانبهم، 
هذا  في  يساعد  ال  الهندسي  المتوسط  واستخدام  وجاهز،  تقريبي  مؤشر  أي 
فكرة  مع  االستبدال  قابلية  مدى  بشأن  الشديد  القلق  يتعارض  كذلك  الخصوص. 
ولوبيز  باسو  يحاجج  وكما  متوازية.  قيمة  ذات  بوصفها  عناصر  عدة  إلى  النظر 
في  التفكير  إلى  اإلمكانات  نهج  )Basu and Lòpez-Calva 2011(، يضطرنا   كالفا 
دالة  هو  واحد  لمتغّير  تعظيمًا  بوصفه  الرفاه  تقييم  عن  واالبتعاد   مجموعات 

لقابلية االستبدال. العوامل التي تخضع لمفاضالت ومعدالت هامشية  من 

.Chhibber 2020       15

العناصر  لتجميع  الهندسي  المتوسط  استخدام  من  أبعد  حد  وإلى  ذلك،  نتائج  16    إحدى 
المتوقع  للعمر  جدًا  المنخفض  الضمني  التقييم  هي  البشرية،  التنمية  لدليل  المختلفة 
مستويات  عند  للغاية  المرتفع  الضمني  )والتقييم  المنخفضة  الدخل  مستويات  عند 
للدخل،  مختلف  تحويل  الستخدام  مقترحات  ُقدمت  وهكذا  المرتفعة(.   الدخل 
 مثل تحويل x إلى القوة a، حيث Rodriguez 2020( 1 < a < 0(، ولكن هذه التحويالت تشير 

ضمنًا إلى معدل هامشي ثابت لمساهمة الدخل في دليل التنمية البشرية.

.Anand and Sen 2000a      17

انتقالية  مرحلة  تخللتها  السنين،  مر  على  مختلفة  بطرق  الدخل  عنصر  تناول  18    جرى 
 Anand and Sen( المختلفة  الدخل  لمستويات  مختلفة  أوزان  فيها  استخدمت 
منطقي  دليل  بين  توازنًا  يمثل  اآلن  المستخدم  اللوغاريتمي  التحّول  ولكن   .)2000a
النسبية  الدخل  مفاهيم  )تتضمن  والتعليم  الصحة  تتجاوز  التي  األساسية  لإلمكانات 
ذات الصلة بالمكانة االجتماعية والكرامة(، بينما تدمج فكرة أن معدل المداخيل التي 
يمكن أن ينظر إليها على نحو معقول على أنها تدل على تلك اإلمكانات، ينخفض كلما 

ارتفعت المداخيل.

تتبع  لوحة  فيها  بما  التتبع،  لوحات  من  العديد  اليوم  البشرية  التنمية  تقرير  يتضمن      19 
ويتمثل  واالقتصادية.  االجتماعية  االستدامة  وأخرى حول  البيئية  االستدامة  حول 
الفارق الرئيسي بين لوحات التتبع هذه في الترتيب الجزئي وفي استخدام ثالثة ألوان 
تمثيل بصري  أجل  البلدان على ثالث مجموعات في كل مؤشر من  توزيع  لتوضيح 
إلنجازات بلد ما ومقارنتها بسهولة. وتتيح لوحات التتبع الواردة في التقرير التصنيف 
المقياس  يقّدمه  الذي  الكامل  الترتيب  عن  عوضًا  المؤشر،  حسب  للبلدان   الجزئي 
قابلة  جعلها  بعد  متعددة  مؤشرات  يدمج  الذي  البشرية،  التنمية  دليل  مثل  المركب، 
للقياس. ويعتمد الترتيب الكامل على كيفية دمج المؤشرات المكّونة، بينما ال يتطلب 
التصنيف الجزئي طرح فرضيات حول المعايرة أو الترجيح أو الشكل الوظيفي للدليل 
التي  مسبقًا  المحددة  القيم  على  الجزئي  التصنيف  يعتمد  قد  عام،  وبشكل  المركب. 
تستخدم كعتبات للتصنيف، بغية التعبير عما يعد أداًء جيدًا أو هدفًا يتعين تحقيقه. 
وتوّزع لوحات التتبع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا 
هي: المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. وليس المقصود هنا اقتراح عتبات أو قيم 
بالبلدان  مقارنة  ما  بلد  ألداء  أولي  تقييم  بإجراء  السماح  بل  للمؤشرات،  مستهَدفة 
األخرى. ويهدف استخدام ثالثة ألوان لتوزيع البلدان إلى تكوين صورة عن التصنيف 
الجزئي للبلدان حسب المؤشر، وهو أداة بسيطة لمساعدة المستخدمين على التمييز 

الفوري ألداء بلد ما.
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 من االنبعاثات على صعيد اإلقليم 
إلى صافي االنبعاثات الوطنية

تصل انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن أنشطة بشرية، 
والنفايات  والصناعة  والزراعة  والنقل  الطاقة  إنتاج  مثل 
وإزالة الغابات، اليوم إلى حوالي 56 جيغا طن من مكافئ 
سنويًا1.  للفرد  أطنان   7 حوالي  أي  الكربون،  أكسيد  ثاني 
فمن أين تأتي هذه االنبعاثات؟ يمكن رصد االنبعاثات على 
صعيد اإلقليم، التي تشمل جميع االنبعاثات داخل الحدود 
الوطنية، أو رصد صافي االنبعاثات )أو البصمة الكربونية(، 
التي  الوطنية  الحدود  االنبعاثات خارج  أيضًا  التي تشمل 
البلد2.  داخل  المستهلكة  والخدمات  السلع  في  ُتدمج 
واقع  إلى  أقرب  االنبعاثات  صافي  يقدمها  التي  والصورة 

مسؤوليات كل بلد عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون3.
أن  بد  ال  التعريف،  وبحكم  العالمي،  الصعيد  وعلى 
االنبعاثات،  اإلقليم صافي  االنبعاثات على صعيد  تساوي 
آخر.  كوكب  أي  مع  تجارية  عالقات  يقيم  ال  كوكبنا  ألن 
ولكن ثمة فوارق ال يستهان بها بين االنبعاثات على صعيد 
اإلقليمي  الصعيدين  على  االنبعاثات  وصافي  اإلقليم 
عن  آخر  إلى  تمثيل  من  التحّول  يكشف  وقد  والوطني، 
اإلقليم في سالسل  لدمج  تبعًا  التباين،  اتجاهات شديدة 

القيمة العالمية والتنمية االقتصادية.
على  االنبعاثات  من  االنتقال،  يكشف  مدى  أي  فإلى 
صعيد اإلقليم إلى صافي االنبعاثات، عن اتجاهات إقليمية 
مختلفة في انبعاثات غازات الدفيئة؟ اليوم، يبلغ إجمالي 
مكافئ  من  طن  جيغا   7.2 اإلقليم  صعيد  على  االنبعاثات 
 15 أي حوالي  الشمالية،  أمريكا  الكربون في  أكسيد  ثاني 
 في المائة من إجمالي االنبعاثات العالمية4، و4.8 جيغا طن 
 10 أي  أوروبا،  في  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ   من 
في المائة من إجمالي االنبعاثات العالمية )الشكل إ1-2-7(. 
المستوردة  االنبعاثات  النتائج  إلى هذه  إذا أضيفت  ولكن 
المائة  بنسبة 8 في  االنبعاثات  الخارج، سيزيد صافي  من 
الشمالية،  أمريكا  في  اإلقليم  صعيد  على  االنبعاثات  على 

وبنسبة 27 في المائة في أوروبا.
بوضوح  اإلقليم،  صعيد  على  االنبعاثات  ُتظهر  وبينما 
نسبي، اتجاهًا تنازليًا في أوروبا منذ عام 1990، ظلَّ صافي 
االنبعاثات المرتبطة بأنماط حياة األوروبيين مستقرًا، في 
الواليات  وفي  الماضية.  عامًا  الثالثين  مدار  على  الواقع، 

المتحدة األمريكية، تخفي أيضًا الوتيرة المستقرة ظاهريًا 
وزيادة  بل  هامة،  تباينات  اإلقليم  صعيد  على  لالنبعاثات 
الثالثين  مدار  االنبعاثات على  إجمالي صافي  طفيفة في 
االنبعاثات  صافي  على  التركيز  هذا  وفي  الماضية.  عامًا 
صعيد  على  الحساب  فعالية  في  النظر  إعادة  إلى  دعوة 

اإلقليم عند السعي إلى الحد من االنبعاثات.
من  أكبر  قدرًا  تستورد  التي  الغنية،  البلدان  وبخالف 
الكربون مما تصّدر، البلدان الناشئة الكبرى مصدرة صافية 
الصين  انبعاثات  صافي  ويقّل  إ2-2-7(.  )الشكل  للكربون 
انبعاثاتها  عن  المائة  في   34 بنسبة  طن(  جيغا   8 )البالغ 
على صعيد اإلقليم )التي تبلغ 12.5 جيغا طن(، بينما يقل 
صافي انبعاثات الهند بنسبة 19 في المائة وصافي انبعاثات 
المائة  في   15 بنسبة  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب 
عن انبعاثاتهما على صعيد اإلقليم. وبالرغم من أن صافي 
االنبعاثات في الصين والهند أقل من االنبعاثات على صعيد 
العقود  مدى  على  مماثاًل  مسارًا  نتائجهما  اّتبعت  اإلقليم، 
القرن  ارتفاعًا حادًا في تسعينات  الماضية، فشهدا  الثالثة 
المنصرم والعقد األول من القرن الحالي، تاله استقرار نسبي.
وألخذ التجارة الدولية في االعتبار آثار على المناقشات 
تمثيل  من  يغّير  فقد  العالمية،  المناخية  السياسات  حول 
فهم  إلى  والتوصل  المناخ.  تغّير  إزاء  البلدان  مسؤوليات 
أفضل لالنبعاثات المستوردة قد يكون جوهريًا للسياسات 
بلدان  وافقت   ،2020 تموز/يوليو  شهر  ففي  الداخلية: 
االتحاد األوروبي على فرض ضريبة على انبعاثات الكربون 
المستوردة من الخارج )وُتعرف هذه الضريبة أيضًا باسم 
“تعديل حدود الكربون”( لتمويل حزمة إجراءات التعافي 

من جائحة كوفيد-19 5. 
ورغم أن نتائج صافي االنبعاثات اإلجمالي مفيدة للغاية، 
تمامًا  الكربون،  النبعاثات  مكتملة  غير  مقاييس  ولكنها 
لقياس  كاٍف  غير  مؤشر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  كما 
ديناميات الدخل والثروة في أي بلد. وفي نهاية المطاف، 
وهذه  اقتصادية،  وظيفة  الكربون  تدفقات  جميع  تخدم 
يستهلكون  إذ  وجماعات،  فرادى  البشر،  تخدم  الوظيفة 
السلع والخدمات أو يستثمرون في االقتصاد. وعند وضع 
المستوى  على  المناخ  تغّير  وطأة  من  للتخفيف  سياسات 
العالمي أو الوطني، من الضروري الذهاب ما وراء اإلجمالي 
والمتوسط الوطني أو اإلقليمي6، والتركيز على االنبعاثات 

من األفراد وعدم المساواة فيها.

اإلضاءة 2-7

 عدم المساواة العالمية في انبعاثات الكربون: التحّول من االنبعاثات 
على صعيد اإلقليم إلى صافي االنبعاثات من األفراد  

لوكاس تشانسل، مختبر الالمساواة العالمية، كلية باريس لالقتصاد
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 عزو صافي انبعاثات الكربون 
إلى األفراد

نتائج  بين  بالجمع  اإلحصاء  ومكاتب  الباحثون  اضطلع 
سابقًا،  المعروض  النحو  على  اإلجمالي،  االنبعاثات  صافي 
وبين إحصاءات عدم المساواة لتحديد مستويات االنبعاثات 
الحديثة  البحوث  وخلصت  األفراد7.  باستهالك  المرتبطة 
بالنسبة ألغنى  الكربونية،  البصمة  الفرد من   إلى أن نصيب 
يبلغ 55 طنًا  المائة من األسر في االتحاد األوروبي،  1 في 
 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وإلى أن 5 في المائة 
سقف  تحت  تعيش  األوروبي  االتحاد  في  األسر  من  فقط 
 األهداف المناخية المستدامة، التي تقدر بنحو 2.5 طن من 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون للفرد سنويًا. ولكن هذا التحليل 
ألنه  االنبعاثات،  صافي  من  فرعية  مجموعة  على   يركز 
وتلك  الحكومي  باإلنفاق  المرتبطة  االنبعاثات  يستبعد 
في  األفراد  إلى  لتؤول  تتراكم  التي  باالستثمار،   المرتبطة 
باإلنفاق  المرتبطة  االنبعاثات  وتمثل  المطاف.   نهاية 
 الحكومي وتلك المرتبطة باالستثمار )التي ُتسّمى “القطاعات 
المائة  في   45-35 القومية(  الحسابات  بلغة  المؤسسية” 

أن  العالم. وُيذكر  أنحاء  االنبعاثات في جميع  من إجمالي 
االنبعاثات المرتبطة باالستثمار شهدت ارتفاعًا في الصين 
بدرجة  مستقرة،  ظلت  بينما  الماضيين،  العقدين  خالل 

كبيرة، في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية. 
وفي سبيل تقييم مسؤوليات األفراد إزاء تغّير المناخ، 
وتصميم سياسات عادلة ومستدامة سياسيًا للتخفيف من 
آثار تغّير المناخ، يبدو ضروريًا للغاية أن تؤخذ االنبعاثات 
المرتبطة باالستثمار في الحسبان بقدر االنبعاثات المرتبطة 
باالستثمار  المرتبطة  فاالنبعاثات  الحكومي.  باإلنفاق 
أفراد  لقرارات  ثمرة  مثاًل،  والمصانع،  والمباني  اآلالت  في 
بكيفية  يتحكمون  الذين  هم  األفراد(  من  مجموعات  )أو 
عزو  للغاية  المنطقي  من  ولذا،  المال.  رأس  استثمار 
تلك  يتخذون  الذين  األفراد  إلى  الصلة  ذات  االنبعاثات 

القرارات وليس إلى المستهلكين.
انبعاثات  تحديد  ما  مؤسسة  أو  حكومة  أرادت  وإذا 
وطريقة  يستهلكونه  ما  إلى  مثاًل،  باالستناد،  األفراد 
معلومات  إلى  أواًل  سيحتاجان  األسهم،  في  استثمارهم 
البلدان،  بعض  وفي  لألصول.  األفراد  هؤالء  ملكية  عن 
تتوفر مثل هذه المعلومات عن المستفيدين النهائيين من 

الشكل  إ7-2-1 انبعاثات غازات الدفيئة والتجارة الدولية: أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا الوسطى، والبلدان الغنية األخرى، 
2019-1990

مالحظة: ال تشمل االنبعاثات التغّير في استخدام األراضي )الذي يساوي حوالي 6 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا في الفترة 2020-2015(.
.Eora Global Supply Chain Database  المصدر: مختبر الالمساواة العالمية ومكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قاعدة بيانات
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مبهمة  تزال  ال  لكنها  مثاًل(،  النرويج  )في  األصول  ملكية 
الضوابط  إزالة  من  عقود  بعد  البلدان،  غالبية  في  للغاية 
بمسائل  االكتراث  وعدم  المالي  القطاع  في  التنظيمية 
الشفافية المالية. ويسلط ذلك الضوء على أهمية الحفاظ 
على شفافية البيانات لمكافحة التهرب الضريبي واألوجه 
من  المناخ  وتغّير  جهة،  من  المساواة  عدم  من  الشديدة 

جهة أخرى.
من  المزيد  نحو  تحرك  إلى  الحكومات  تحتاج  وبينما 
نتائج  الستخالص  طرق  تطوير  باإلمكان  بات  الشفافية، 
أو  الدخل  مجموعات  مختلف  إصدار  مدى  عن  تقريبية 
الثروة لثاني أكسيد الكربون، مع أخذ االستهالك واإلنفاق 

الحكومي واالستثمار في االعتبار8.

 عدم المساواة على الصعيد العالمي 
في صافي انبعاثات الكربون الفردية

عن  وأخرى  االنبعاثات،  صافي  عن  بيانات  باستخدام 
قاعدة  من  الثروة  في  المساواة  وعدم  العالمي  الدخل 
إجمالية  قيم  على  نحصل  العالمية،  الالمساواة  بيانات 

لصافي االنبعاثات المرتبطة باالستثمار واالستهالك الخاص 
العالم.  البلدان ومناطق  الدخل عبر  فئات  لمختلف  والعام 
وال بد من توخي الدقة في قراءة هذه القيم نظرًا لتباين 

السيناريوهات خلف كل منها9.
وتصبح االنبعاثات الصادرة عن الفئة األغنى كبيرة للغاية 
عند اعتبار االنبعاثات المرتبطة بملكية الثروة واالستثمار. 
متوسط  بلغ   2019 عام  في  األساس،  السيناريو  وبحسب 
السكان  المائة  في   1 ألغنى  االنبعاثات  من  الفرد   نصيب 
مقارنة  الكربون سنويًا،  أكسيد  ثاني  146 طنًا من مكافئ 
إ3-2-7(.  )الشكل   1980 عام  في  أطنان   110 بمتوسط 
من  المائة  في   20 من  أكثر  عن  مسؤولة  الفئة  هذه  وتعد 

االنبعاثات العالمية.
متوسط  يبلغ  الدخل،  توزيع  من  اآلخر  الطرف  وفي 
في   50 أفقر  عن  الناجمة  االنبعاثات  من  الفرد  نصيب 
أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن   1.4 العالم  سكان  من  المائة 
الكربون سنويًا، ما يعادل 1 في المائة من االنبعاثات التي 
المائة  في  و9  األفراد،  من  المائة  في   1 أغنى  بها  يتسبب 
العالمية. وعلى مدى 50 سنة مضت،  فقط من االنبعاثات 
ظلت االنبعاثات عن هذه الفئة األفقر مستقرة. ولم تختلف 

الشكل إ7-2-2 البلدان الناشئة مصدرة صافية للكربون

مالحظة: ال تشمل االنبعاثات التغّير في استخدام األراضي )الذي يساوي حوالي 6 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا في الفترة 2020-2015(.
.Eora Global Supply Chain Database المصدر: مختبر الالمساواة العالمية ومكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قاعدة بيانات
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العالم  في  فقرًا  األفراد  أشد  يصدرها  التي   االنبعاثات 
عما كانت عليه في عام 1980، بينما ارتفع متوسط نصيب 
أغنى  بها  يتسبب  التي  السنوية  االنبعاثات  من   الفرد 

1 في المائة من السكان بمقدار 35 طنًا.
وفي عام 2020، بلغ متوسط نصيب الفرد من االنبعاثات 
من  أطنان   7 الوسطى  المائة  في   40 الـ  فئة  عن  الناجمة 
المائة  في   41 حوالي  أي  الكربون،  أكسيد  ثاني  مكافئ 
من  الفرد  نصيب  متوسط  وبلغ  العالمية.  االنبعاثات  من 
أي  طنًا،   37 المائة  في   10 أغنى  عن  الناجمة   االنبعاثات 
متوسط  ويبلغ  العالمية.  االنبعاثات  من  المائة  في   51
السكان  من  المائة  في   0.1 أغنى  عن  الناجمة  االنبعاثات 

687 طنًا سنويًا، أي 9 في المائة من االنبعاثات العالمية.
وبينما يمكن أن ُتعزى االنبعاثات التي يتسبب بها أفقر 
األحفوري  الوقود  إلى  األولى،  بالدرجة  المائة،  في   50
واستهالك  والنقل  والطهي  التدفئة  ألغراض  الُمستخدم 
السلع، ليست هذه الحال بالنسبة للفئة األغنى. وكلما ازداد 
جزءًا  انبعاثات  من  عنهم  يصدر  ما  يصبح  ثراًء،   األفراد 
ال يتجزأ من أصولهم واستثماراتهم. وقد بلغ نصيب الفرد 

 الشكل إ7-2-3 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أغنى 
1 في المائة من سكان العالم هي أعلى بمائة مرة من انبعاثات 

أفقر 50 في المائة

بيانات  قاعدة  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  ومكتب  العالمية  الالمساواة  مختبر  المصدر: 
.Eora Global Supply Chain Database
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التي يتسبب بها أغنى  المتصلة باالستثمار  من االنبعاثات 
الكربون،  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طنًا   73 المائة  في   1
هذه  عن  الناجمة  االنبعاثات  إجمالي  نصف  حوالي  أي 
الفئة. وقد تزايدت هذه الحصة على مدى العقود األربعة 
على  التركيز  أهمية  برزت  المنطلق،  هذا  ومن  الماضية؛ 
 االنبعاثات الناجمة عن االستثمار وليس فقط عن االستهالك 

)الشكالن إ7-2-4 وإ5-2-7(.
إلى  الناشئة  البلدان  في  الوسطى  الطبقة  تنامي  وأدى 
وفي  الفئة.  هذه  عن  الناجمة  االنبعاثات  معدل  ارتفاع 
الحين ذاته، أدت زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتباطؤ 

البلدان  في  والوسطى  العاملة  الطبقات  لدى  الدخل  نمو 
لدى  االنبعاثات  من  الفرد  نصيب  خفض  إلى  الغنية 
أغنى  عن  الناجمة  االنبعاثات  سجلت  وقد  الفئات.  هذه 
بسبب  كبيرًا  نموًا  العالم  في  السكان  من  المائة  في   1
االنبعاثات  معدل  ارتفاع  إلى  باإلضافة  االستهالك  زيادة 
إ6-2-7(.  )الشكل  واستثماراتهم  ثرواتهم  عن  الناجمة 
أفقر  عن  الناجمة  االنبعاثات  معدل  ارتفاع  يمثل  وبينما 
50 في المائة في العالم تحديًا أمام االستدامة العالمية، 
عن  الصادرة  االنبعاثات  بأهمية  االستخفاف  ينبغي  ال 

أغنى 1 في المائة.

 الشكل  إ7-2-5 بالنسبة إلى أغنى 1 في المائة من السكان، تزايدت حصة االنبعاثات بفعل االستثمار من مجموع االنبعاثات 
على مدى العقود األربعة الماضية
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نصيب الفرد 
من االنبعاثات 

من أغنى 1 
في المائة في عام 

2020 = 146 طن

... االنبعاثات 
الناجمة 

عن االستهالك 
= 69 طنًا 

)47 في المائة(

... االنبعاثات 
الناجمة 

االستثمارات  عن 
= 73 طنًا 

)50 في المائة(

2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975

160

140

120

100

80

60

40

20

0

استثمارات خاصةخدمات عامة )مدارس وطرق وما إلى ذلك(استهالك خاص

ة 
فيئ

لد
ت ا

ازا
لغ

ة 
وي

سن
 ال

ت
اثا

بع
الن

ن ا
 م

رد
لف

ب ا
صي

ن
ن(

بو
كر

 ال
يد

س
أك

ي 
ثان

ئ 
اف

مك
ن 

 م
طن

بال
(



2اإلضاءة 7-2 — عدم المساواة العالمية في انبعاثات الكربون 5 3

مالحظات 

بما في ذلك التغّير في استخدام األراضي )مثل إزالة الغابات(، ويقترب اإلجمالي العالمي   1
من 56 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون اليوم، أي طن إضافي للفرد سنويًا.

الرائد الذي قدمه واسيلي ليونتيف،  العمل  تستند الطريقة األساسية ذات الصلة على   2
وهو عالم اقتصاد حائز على جائزة نوبل )1936(. وهو ينطلق من االنبعاثات على صعيد 
من  المستوردة  الكربون  انبعاثات  ومضيفًا  المصدرة  الكربون  انبعاثات  طارحًا  اإلقليم 
الخارج، وذلك لكل قطاع من القطاعات االقتصادية بغية الحصول على صافي االنبعاثات 
على  القائمة  االنبعاثات  أو  الوطنية  الكربونية  بالبصمة  أيضًا  يعرف  الذي  الوطنية، 
 Bullard and Herendeen على أيضًا  االطالع  يمكن   .)Leontief 1970( االستهالك 

.Krey and others 2014 1975؛

ال مصدر معياري موحد لصافي االنبعاثات الوطنية، بل عدد قليل من مقّدمي الخدمات   3
الذين يضعون جداول متعددة األقاليم للمدخالت والمخرجات، التي تقدم نتائج تتماثل 
النتائج قد تختلف بشكل طفيف في  فيها االتجاهات وترتيبات األحجام. ولكن هذه 
ما بينها، بسبب الخيارات المنهجية أو أساليب التنسيب أو البيانات الخام المختلفة. 
 Global Trade( ومن ضمن مقدمي الخدمات هؤالء مشروع تحليل التجارة العالمية
 ،)Eora Global Value Chain( العالمية  القيمة  بيانات سلسلة  وقاعدة   ،)Analysis
وقاعدة بيانات المدخالت والمخرجات العالمية، وقاعدة بيانات المدخالت والمخرجات 
إكسيو  بيانات  وقاعدة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  التابعة  البلدان  بين 
التجارة  بيانات  استمدت  يلي،  وفيما   .)EXIOBASE( )Lenzen and others 2013(
واالنبعاثات العالمية من قاعدة بيانات Eora، وهي قاعدة البيانات الوحيدة التي تقدم 
تغطية عالمية لجميع البلدان من عام 1990 حتى اليوم، ومن قاعدة بيانات الالمساواة 

.)World Inequality Database( العالمية

ال تشمل هذه القيم االنبعاثات المرتبطة بإزالة الغابات وتغّير استخدام األراضي.  4

.European Council 2020  5

.UNDP 2019c  6

.Wiedenhofer and others 2017 ؛Ivanova and Wood 2020  7

على  ما  بلد  في  باالستثمارات  المرتبطة  االنبعاثات  صافي  يعزى  أن  مثاًل،  يمكن،   8
أساس التناسب إلى نصيب األفراد من الثروة في ذلك البلد. وفي سبيل التبسيط، 
إليه  ُينسب  فسوف  بلده،  في  الثروة  من  المائة  في   1 يمتلك  “أ”  الشخص  كان  إذا 
البلد.  ذلك  الخاصة في  باالستثمارات  المرتبطة  االنبعاثات  إجمالي  المائة من  1 في 
وال شك أن هذا األسلوب يشوبه النقص، ولكن عند التركيز على مجموعات مجهولة 
الوسطى،  المائة  في   40 الـ  وفئة  المائة،  في   0.1 أغنى  )مثل  األفراد  من   الهوية 
 وما إلى ذلك(، يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول الجهات التي تتحمل المسؤولية الفعلية 
الحكومية  بالمؤسسات  المرتبطة  االنبعاثات  تخصيص  يطرح  كذلك  االنبعاثات.  عن 
الحكومية،  التدخالت  من  محددة  أشكال  تخصيص  يمكن  إذ  األسئلة،  من  العديد 
الحالة،  تلك  مثل  وفي  منها.  أخرى  ألشكال  بالنسبة  بذلك  القيام  يمكن  ال  بينما 
الدفاع  مجال  في  الحكومي  باإلنفاق  المرتبطة  االنبعاثات  من  المستفيد  يعد  من 
أن  ينبغي  االنبعاثات  هذه  أن  افتراض  يمكن  أولي،  تقريبي  لتقدير  وفقًا  العدل؟  أو 

السكان. بين  بالتساوي  تتقاسم 

.Chancel 2020 لتفاصيل عن المنهجية، يمكن االطالع على  9

 الشكل إ7-2-6 أغنى 1 في المائة من سكان العالم سجلوا نموًا هائاًل في االنبعاثات بسبب زيادة االستهالك، 
وكذلك تزايدًا في االنبعاثات بفعل ثروتهم واستثماراتهم
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في  متواضع  نحو  على  إال  الكوكب  على  الضغوط  ترد  ال 
تخفيف  في  التقدم  ويعتمد  المجتمعات.  حوافز  هيكل 
الضغوط، جزئيًا، على “فهم ديناميات النظام اإليكولوجي 
واالستناد إلى مؤشرات التغيير المناسبة”1. ويرتكز اإلطار 
االقتصادي القياسي على فكرة مفادها أن التدهور البيئي 
واالستخدام غير المستدام للموارد ينطويان على تداعيات 
هذه  وأن  والمستقبل،  الحاضر  في  اآلخرين  تصيب 
ُتّتخذ  التي  القرارات االقتصادية  ُتراعى في  التداعيات ال 
في المؤسسات القائمة ووفقًا للمعايير الحالية. وتعمل هذه 
المؤثرات الخارجية( خارج السوق، ولذلك  التداعيات )أو 
اإلنتاج.  وتكاليف  مكاسب  كامل  السلع  أسعار  تشمل  ال 
ويحدث ذلك رغم إدراك األفراد التام للضرر الذي يلحقونه 
بالبيئة، ولكن هذا اإلدراك يصحبه عزوف عن تغيير السلوك 
خوفًا من إحجام اآلخرين عن أن يحذوا حذوهم )مشكلة 

في العمل الجماعي(.
التي  البشر  ألنشطة  االجتماعية  التكاليف  مقاربة  وعند 
تتسبب بتدهور الطبيعة )وال سيما تلك التي يتشارك فيها 
تحركهم  ما  غالبًا  األفراد  أن  يراعي  منظور  من  الجميع( 
هذه  أن  يتبّين  بعقالنية،  ويتصرفون  الذاتية  مصالحهم 
التكاليف ال يتحملها األفراد الذين َيْجنون مكاسب شخصية 
من استخدام الطبيعة، فتنتهي الحال بمأساة المشاعات2. 
حول  الدراسات  من  كبير  عدد  ينطلق  الركيزة  هذه  ومن 
اقتصاديات البيئة والموارد، التي تبحث في كيفية هيكلة 
الحوافز االقتصادية لتجنب الوصول إلى مأساة المشاعات 
األسعار  خالل  )من  آثارها  من  التخفيف  األقل  على  أو 
ووضع األنظمة وتعيين حقوق الملكية للموارد المشتركة(. 
بضغوط  تتسبب  التي  القرارات  من  العديد  ثمة  ولكن 
السوق3.  أسعار  في  بالكامل  دمجها  يمكن  وال  البيئة   على 
لذا، واسترشادًا بفكر إلينور أوستروم4، واتباعًا لما حوجج 
به في الجزئين األول والثاني من هذا التقرير، قد تساعد 
بشأن  الفرضيات  وكذلك  واألعراف،  المؤسسات  مختلف 
العوامل المحركة للسلوك البشري، على تحديد آليات أخرى 
غير األسواق لتشجيع المستهلكين والمنتجين على التفكير 
في الضرر الذي يلحقونه بالطبيعة، والمكاسب التي يجنونها 

منها، ومن ثم أخذ ذلك في االعتبار عند صنع القرار.
المال  رأس  وقياس  الثروة  حساب  في  أحرز  وقد 
جديدة  آفاقًا  ويفتح  الحوافز  يحّول  قد  تقدم  الطبيعي 
المال  رأس  أسس  باتت  وقد  البشرية5.  التنمية  لمقاييس 

الطبيعي والثروة الشاملة راسخة، وقابليتهما للتطبيق على 
أرض الواقع مثبتة6. ولكن الكشف عن األسعار المحاسبية 
الالزمة لوضع أدلة الثروة ال يحدث في فراغ، بل ينبغي أن 
يسترشد باألهداف االقتصادية وآليات تخصيص الموارد7.

االستدامة،  تقييم  وعند  بأنه،  فلورباي  مارك   ويحاجج 
ال بد لألسعار المحاسبية أن تمثل، بطريقة ما، اإلسقاطات 
باختالف  تباينها  وكيفية  المستقبلية،  المسارات  بشأن 
مكونات الثروة8. وبالنسبة للكلفة االجتماعية للكربون، قد 
تغطي التقديرات نطاقًا واسعًا، نظرًا الختالف الفرضيات 
بشأن النماذج وخيارات البارامترات، فضاًل عن أوجه عدم 
اليقين المتأصلة في العمليات الجيوفيزيائية التي تجرى 
في  االقتصادية  المساواة  عدم  أوجه  ودور  نمذجتها9. 
غالبًا  يجري  دور  وهو  للكربون،  االجتماعية  الكلفة  تقدير 
تداعيات  عن  أهمية  تقل  ال  بارزة  تداعيات  له  تجاهله، 
األخالقية  والمواقف  الحسم10.  معدالت  في  الفوارق 
بالحدة  أيضًا تداعيات  لها  المستقبلي  السكاني  النمو  إزاء 
أهمية إجراء مناقشات أخالقية تذهب  يبّين  نفسها11، ما 
وحتى  الحسم12.  معدالت  تناولت  التي  تلك  من  أبعد 
والتعرض  االنكشاف  مدى  على  تؤثر  قد  الهجرة  سياسة 
حساب  عملية  لتوجيه  فُتستخدم  المناخ،  تغّير  لمخاطر 

األضرار المناخية في نماذج التقييم المتكاملة13.
والحدود التي تواجهها جهود الكشف عن األسعار تمثل، 
ظم الطبيعية. ففقدان األرصدة  من بعض أوجهها، تعقيد النُّ
من نوع محدد من األسماك، أو حتى تقّلص هذه األرصدة 
بدرجة ملموسة، قد تكون له تداعيات جسيمة على عمل 
ظم الطبيعية بالتشعبات لدى  نظام بيئي بأكمله. وتزخر النُّ
بلوغ عتبات حرجة أو نقاط تحّول14. إال أن هذه التحديات 
لمراعاة  الطبيعي  المال  رأس  تسعير  عند  أهميًة  تقل 
نماذج  اشتملت  وقد  الهامش15.  عند  القيمة  في  التغّيرات 
فيها  بما  خطية،  غير  تحّول  نقاط  على  حديثة  مناخية 

ذوبان الغطاء الجليدي في غرينالند16.
الثروة  بأن  سين  وأمارتيا  أناند  سودهير  حاجج  وقد 
غير المتضائلة، وفهم االستدامة بأنها الحفاظ على فرصة 
من  أهمية  لهما  تكون  قد  محدد،  معيشة  مستوى  تحقيق 
الباحثان  يستبعد  أو  يرفض  وال  البشرية.  التنمية  منظور 
لسببين:  يشوبهما  نقصًا  أن  يعتبران  بل  الفكرتين،   هاتين 
“)1( من حيث العالقات المحدودة بين الوسائل والغايات، 
)2( من حيث قصور فكرة أن مستويات المعيشة اإلجمالية 

اإلضاءة 3-7

حساب الثروة ورأس المال الطبيعي 
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محدودية  وُتعزى  إدامته”17.  ينبغي  الذي  العنصر  هي 
العالقات بين الوسائل والغايات إلى أن الثروة ليست وسيلة 
فريدة لتحقيق غاية التنمية البشرية )حتى وإن كان لها دور 
أن فعاليتها، كوسيلة،  كما  الصدد(،  هام وجوهري في هذا 
عرضية بطبيعتها وتعتمد على توزيع الثروة واستخداماتها.

الطبيعي  المال  رأس  حول  البحوث  من  عددًا  أن  ومع 
االقتصاد  علماء  بين  تعاون  ثمرة  كان  المتكاملة  والثروة 
والبيئة، تبرز آراء ناقدة، حتى من داخل هذين التخصصين. 
قبول  عند  وحتى  بأنه،  يحاجج  االعتراضات  أهم  وأحد 
على  الحفاظ  فكرة  في  تكمن  الطبيعي،  المال  رأس  مبدأ 
الثروة المتكاملة كمعيار لالستدامة قابلية لالستعاضة عن 
بعض أشكال رأس المال بأخرى، ما ينتهي بفكرة “استدامة 
استنفاد  المقبول  من  يصبح  أخرى،  وبعبارة  ضعيفة”. 
األصول الطبيعية طالما يعوض تراكم األشكال األخرى من 

رأس المال عن هذه الخسائر18. 
ولكن األسعار التي تؤخذ باالعتبار عند وضع دليل للثروة 
أسعار  بل هي  السوق؛  أسعار  نفسها  ليست هي  المتكاملة 
مستوى  إلى  باالستناد  لألصل  االجتماعية  القيمة   تتضمن 
لذا، سترتفع هذه األسعار مع انخفاض  الحالي19.  مخزونه 
قابلية  من  مختلفة  لدرجات  المجال  يفسح  ما  األرصدة، 
شكل  )وهي  التكامل،  قابلية  من  وحتى  بل  االستعاضة، 
متطرف من أشكال عدم القابلية لالستعاضة( عبر مختلف 
الممكن استخدام اإلطار لشمول كيفية  )بل ومن  األصول 
 اعتماد رصيد أصل ما على التفاعالت عبر األصول في سعر 
يون  دو  سيونغ  حسب  ذلك،  على  وكمثال  األصل(.  هذا 
بحر  في  األسماك  مصائد  في  المخزنة  الثروة  وآخرون 
األسماك  من  أنواع  ثالثة  أسعار  في  فأدرجوا  البلطيق، 

أن  ومع  البيئي20.  النظام  في  األنواع  هذه  تفاعل  طريقة 
نوعين من الفرائس )اإلسبرط والرنجة( عومال كبديلين عن 
القد، وهو نوع  كانا على عالقة تكامل مع سمك  بعضهما، 
مفتِرس من األسماك )الشكل إ7-3-1(. وكذلك، فقد عدلت 
األسعار االعتبارية لإلسبرط والرنجة عند انخفاض رصيد 
في  لالنخفاض  يمكن  بحيث  المذكورين،  النوعين  أحد 

أحدهما أن يعّوض عن اآلخر، ولكن ليس بنسب ثابتة21.
من  بداًل  متينة،  استدامة  لتحقيق  الممكنة  هج  النُّ ومن 
ومحاولة  تجريبيًا،  األمر  اعتبار  هو  الضعيفة،  االستدامة 
أفاد  وقد  تجريبي.  نحو  على  االستعاضة  قابلية  تحديد 
فرانسوا كوهين وكاميرون هيبورن وألكسندر تيتيلبويم 
أن  اعتبار  نحو  االقتصادية  الدراسات  في  تحيز  عن 
إلى  يستند  ذلك  أن  إال  مرتفعة،  االستعاضة  قابلية 
أولية  مسبقة  احتماالت  يبّين  قد  )ما  قوية  افتراضات 
أساليب  أو  للتحدي،  معرضة  االستعاضة(  إمكانية  بشأن 
في  الخالفات  أن  يبدو  ولكن  المتانة22.  تجافي  منهجية 

هذا الشأن عميقة للغاية.
تباين  يتناول  النظر  لوجهات  تبادل  في  مثاًل،  فلننظر، 
أرو  كينيث  يورد  الحديثة:  الزراعة  تطور  بشأن  اآلراء 
وآخرون الزراعة الحديثة كمثال على دور انتشار المعرفة 
مواكبة  من  الزراعية  اإلنتاجية  تمكين  في  المال  ورأس 
النمو السكاني بنجاح باهر منذ منتصف القرن العشرين23. 
ونتيجة لذلك، لم تتحقق محاذير الشاغل المالتوسي )من 
السكاني(  النمو  يتمكن من مواكبة  لن  الغذائي  اإلنتاج  أن 
القصوى  الحدود  مثل  أشمل،  صيغ  في  ليظهر  عاد  الذي 
دالي  هيرمان  كتب  ولكن  السكاني”25.  للنمو24 و“االنفجار 
ذلك،  من  العكس  “على  الخصوص:  هذا  في  وآخرون 

الشكل إ7-3-1 معالم األسعار االعتبارية لمختلف أنواع السمك في بحر البلطيق

مالحظة: ُتحسب مالمح األسعار االعتبارية عن طريق تثبيت رصيد سمك القد في الرسم “أ” ورصيد سمك اإلسبرط في الرسم “ب”. ويذكر أن األسهم الحمراء تشير إلى االتجاه المتصاعد 
لألسعار االعتبارية. وتدل المنحنيات المنحدرة إلى األسفل على عالقات استعاضة، بينما تدل المنحنيات المتجهة إلى األعلى على عالقات تكميلية.

.Yun and others 2017 :المصدر

البدائل — األسعار االعتبارية للرنجة )باليورو للكيلوغرام(: 
رصيد سمك القد في حالة مستقرة
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قاعدة  عن  لالستعاضة  حالة  الحديثة  الزراعة  في  نرى 
المتجددين(  الوقود األحفوري واألسمدة غير  موارد )هي 
حالة  ال  المتجددين(،  والتربة  الشمس  ضوء  )هي  بأخرى 

لالستعاضة عن األرصدة الرأسمالية بتدفقات الموارد”26.
االستعاضة،  الواقع  في  يمكن  ال  للكثيرين،  وبالنسبة 
ببساطة وضمن الحدود المتاحة، عن الخدمات التي تقدمها 
ظم البيئية. وربما يمكن عزو االختالف بين المنظورين  النُّ
السلوك  على  البيئة  علماء  تركيز  إلى  واالقتصادي  البيئي 

الهامش27.  مفهوم  على  االقتصاد  علماء  وتشديد  الحدي 
“اإلصرار  ترادف  الصلبة  االستدامة  بأن  تصور  ساد  وإذا 
المال  رأس  في  تفصيلي  مكون  كل  على  الحفاظ  على 
الطبيعي، سيجعل ذلك، وعلى نحو يكاد يبعث على الملل، 
يكون  قد  النهاية،  وفي  تمامًا”28.  مستحيلة   االستدامة 
كال المفهومين مناسبين، إال أن ذلك يعتمد على مدى قربنا 
ظم الطبيعية،  من العتبات الحرجة أو نقاط التحّول في النُّ

إذا عرفنا كم نحن قريبين منهما29.
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واالستدامة  البيئي  التدهور  بشأن  للشواغل  يمكن  كيف 
تلوح  التنمية؟  مؤشرات  في  المثلى  بالطريقة  تظهر  أن 
الطبيعي،  المال  رأس  وقياس  الثروة  حساب  في  إجابة 
 اللذين استعرضهما الفصل 7، واإلضاءة 7-3. ولكن، أخذت 
واألدلة  التتبع،  لوحات  تشمل  أخرى،  ُنهج  االعتبار  في 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  تعدل  التي  واألدلة  المركبة، 
كم  قياس  على  تركز  التي  واألدلة  المقاييس  من  وغيرها 

نفرط في استخدام مواردنا1. 
التتبع هي  لوحات  نهج  لتأييد  الواضحة  الحجج  إحدى 
التسليم بأنه ال يمكن لدليل أو مؤشر أن يقدم بمفرده قياسًا 
هذه  اعتبرت  وقد  والشمول.  الجودة  من  الكافي  بالقدر 
الفرضية، ضمنًا، في أهداف التنمية المستدامة، التي تضم 
169 مقصدًا وأكثر من 230 مؤشرًا. ومع ذلك، تشكل كثرة 
المؤشرات في لوحة تتبع تحديًا ألنها تصّعب تفسير النتائج 
واستخدامها في السياسات، وتزيد من خطر القيم المفقودة 
ألهداف  مؤشرًا   93 مثاًل،  فهناك،  البلدان.  من  العديد  لدى 
المائة  بالبيئة، يفتقر 30 في  المستدامة ذات صلة  التنمية 

منها إلى منهجية متوافق عليها، كما تفتقر معظم المؤشرات 
التي تتمتع بمنهجية إلى بيانات كافية لتقييم التقدم2. 

إلى  السعي  عن  المركبة  باألدلة  االهتمام  ينبع  إذًا، 
استكمال لوحات التتبع بمؤشرات موجزة ومفهومة تدمج 
بين  المركبة  األدلة  بعض  وتجمع  الصلة.  ذات  المعلومات 
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتنفذ ابتكارات 
الناتج  تقديرات  مع  الوطني،  دون  الصعيد  على  كثيرة 
لمحة  تقديم  إلى  يهدف  الذي  البيئي،  للنظام  اإلجمالي 
عن قيمة مساهمة الطبيعة في النشاط االقتصادي، وبات 
الحفظ  بأنشطة  المتعلقة  االستثمارات  في  به  ُيسترشد 
واالستعادة في جميع أنحاء الصين. ولكن الناتج اإلجمالي 
للنظام البيئي مصمم ليطبق على المستوى الوطني، ما قد 
ويعرض  العالمي3.  المستوى  على  للتطبيق  قابلية  يعطيه 
المركبة  األدلة  من  توضيحية  مجموعة  إ1-4-7  الجدول 

على المستوى الوطني ألكثر من 100 بلد.
البشرية  التنمية  دليل  بين  إيجابية  عالقة  وهناك 
أن  إلى  يشير  قد  ما  إ1-4-7(،  )الشكل  األدلة  هذه  وبعض 

الجدول إ7-4-1 أدلة مركبة تجمع بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية

المؤسسة الدليل
 تغطية 
الوصف والتعليقاتالبيانات

دليل تقدم 
االقتصاد األخضرأ

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة والشراكة من أجل 

اقتصاد أخضر

يهدف دليل تقدم االقتصاد األخضر إلى قياس التقدم في تحسين رفاه األجيال الحالية قياسًا على الفرص 105 بلدان
بأبرز المسائل التي واجهها تحقيق  13 مؤشرًا ُتعنى   االقتصادية واإلدماج االجتماعي وحماية البيئة. ويضم 
انتقال شامل إلى االقتصاد األخضر )بما فيها البصمة المادية، واستخدام الطاقة، وتلّوث الهواء، والمناطق 

البيئية، والعمر  بالما، والبراءات  المتجددة، ونسبة  الخضراء، والطاقة  الجنسين، والتجارة  المحمية، والفوارق بين 
الخدمات األساسية(.  التقاعدية، والحصول على  بالمعاشات  الدراسة، والتغطية   المتوقع، ومتوسط سنوات 
 ويركز هذا الدليل على التقدم الذي يحققه بلد ما باتجاه وضع غايات لكل مؤشر على حدة. وتتضمن لوحة 

العذبة، وانبعاثات  المياه  بالثروة الشاملة، وسحب  الدليل ستة مؤشرات )تتعلق  تتبع االستدامة الملحقة بهذا 
البيئية( تهدف إلى تتبع مدى استدامة  النيتروجين، واستخدام األراضي، والبصمة   غازات الدفيئة، وانبعاثات 

أي تقدم يحرزه الدليل.

دليل المجتمع 
المستدامب

مؤسسة المجتمع 
المستدام

 يهدف دليل المجتمع المستدام إلى تقييم مستوى االستدامة الحالي للبلدان. ويستند هذا الدليل إلى 154 بلدًا 
21 مؤشرًا جمعت ضمن سبع فئات )وهي االحتياجات األساسية، والصحة، والتنمية الشخصية واالجتماعية، 

 والموارد الطبيعية، والمناخ والطاقة، والنقل، واالقتصاد( ثّم ضمن ثالثة أبعاد )وهي الرفاه البشري 
واالقتصادي(. والبيئي 

دليل األداء 
البيئيج

جامعتا ييل 
وكولومبيا

 يهدف إصدار عام 2020 من دليل األداء البيئي إلى قياس األداء البيئي في 180 بلدًا. ويستند هذا الدليل إلى 180 بلدًا
32 مؤشرًا يتعلق 7 منها بالصحة البيئية و25 بحيوية النظام البيئي. وتهدف هذه المؤشرات إلى تحديد مدى قرب 

أو بعد البلدان من تحقيق أهداف السياسات العامة البيئية.

االتحاد الدولي مؤشر القائمة الحمراء 
لحفظ الطبيعة

يهدف مؤشر القائمة الحمراء، الذي يستند إلى القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض التي وضعها االتحاد 195 بلدًا
الدولي لصون الطبيعة ومواردها، إلى قياس الوضع المتغّير للتنّوع البيولوجي العالمي. ويسعى أيضًا إلى تحديد 

غ الجهات المعنية  حالة صون المجموعات األساسية لألنواع البيولوجية وقياس حجم خطر االنقراض، علمًا أنه ُيبلِّ
بنتائجه في إطار المؤشر 15-5-1 ألهداف التنمية المستدامة.

.PAGE 2017 .أ
.World Bank 2020f .ب
.https://epi.yale.edu .ج

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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القدرة  زيادة  إلى  يؤدي  البشرية  التنمية  مستوى  ارتفاع 
ظم البيئية. ولكن في أغلب  على االستثمار في البشر والنُّ
األحيان، تعطي هذه األدلة لمحة عن النوعية الحالية للبيئة 
أو عن الضغوط على الموارد، لكنها ال تشير إلى أن بلد ما 

هو على مسار االستدامة أم ال. 
هج ذات الصلة تعديل الناتج المحلي اإلجمالي  النُّ ومن 
)أو الدخل القومي اإلجمالي( بحيث يشمل التدهور البيئي 
الحسابات  نظام  ويقترح  الطبيعية4.  الموارد  واستنفاد 
كامتداد  التعديل  هذا  إلى  النظر  والبيئية  االقتصادية 
لمفهوم صافي الناتج المحلي. فكما يحّول الناتج المحلي 
الثابت  المال  رأس  استهالك  حساب  خالل  من  اإلجمالي، 
ناتج  إلى  الُمنَتج(،  المال  رأس  قيمة  في  االنخفاض  )أي 
المحلي اإلجمالي  الناتج  محلي صاٍف، يؤخذ في حسبان 
بالبيئة.  تلحق  التي  األضرار  تدفق  البيئة  بعامل  المعدل 
باسم  أيضًا  وُيعرف  المعدل،  الصافي  االدخار  وينطلق 
هذه  من  الحقيقي،  االستثمار  أو  الحقيقية  المدخرات 
المفاهيم، ولكن مع إعادة صياغتها بوصفها مخزونات من 
للدخل أو االستهالك. ويساوي االدخار  الثروة ال تدفقات 
الصافي المعدل المدخرات الوطنية الصافية زائد اإلنفاق 
والغابات،  والمعادن  الطاقة  استنفاد  ناقص  التعليم،  على 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  عن  الناجمة  واألضرار 

والجسيمات )الجدول إ2-4-7(.

قصور  أوجه  المعدل  الصافي  االدخار  وتشوب 
البيئي  التدهور  بعامل  التعديل  أن  منها  محاسبية، 
الملّوثات. وال تشمل  يقتصر على مجموعة محدودة من 
للتدهور  أخرى  هامة  مصادر  الصلة  ذات  الحسابات 
األسماك  ومصائد  الجوفية،  المياه  استنفاد  مثل  البيئي، 
التنّوع  وفقدان  التربة،  وتدهور  المستدامة،  غير 
على  الجاري  اإلنفاق  الدولي  البنك  ويضيف  البيولوجي. 
االستثمار  على  للداللة  الصحية،  النفقات  وليس  التعليم، 
الكامن  المنطق  كان  وإذا  البشري5.  المال  رأس  في 
يؤدي  التعليم  على  اإلنفاق  أن  هو  الممارسة  هذه  في 
اإلنفاق  في  أيضًا  النظر  فيمكن  التعليم،  تحسين  إلى 
العمر  زيادة  إلى  األرجح  على  يؤدي  الذي  الصحي، 
الذي  البشري  المال  لرأس  معززًا  عاماًل  بوصفه  المتوقع، 
والوفيات6.  االعتالل  معدالت  زيادة  مع  قيمته  تنخفض 
 ،3-7 اإلضاءة  في  نوقش  وكما  مماثل،  نحو   وعلى 
ألن  بالغة،  صعوبة  على  البيئي  التدهور  تسعير  ينطوي 
التي تقدمها  بالضرورة تلك  األسعار ذات الصلة ال تماثل 
قيمتها،  الطبيعَة  تبخس  التي  الحالية،  السوق  تقييمات 
استخدام  ويمكن  قاصرة.  بنظرة  المستقبل  وتستجلي 
االجتماعية  القيمة  كامل  تشمل  التي  االعتبارية  األسعار 
قيود  بال  األثمان  هذه  تعديل  يمكن  كما  المال،  لرأس 

عندما تقارب بعض األصول قيمة حرجة.

الشكل إ7-4-1 دليل التنمية البشرية يرتبط على نحو إيجابي بدليل األداء البيئي

 Wendling and المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية من الجدول 1 في الملحق اإلحصائي وبيانات مؤشر األداء البيئي المقتبسة من
.others 2020
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استهالك  في  إفراطنا  مدى  تقيس  التي  األدلة  وتشمل 
لضغط  مؤشرات  بوصفها  للبصمات  تقديرات  مواردنا 
البيئية على  البصمة  البيئة. وتركز  البشرية على  األنشطة 
القدرة البيولوجية، وقد تفسر بأنها مؤشر على تجاوز هذه 
القدرة7. وتقيس أيضًا كم من “مساحة” األراضي والمياه 
البشرية إلنتاج جميع  الُمنِتجة بيولوجيًا تتطلب األنشطة 
المنَتجة8.  النفايات  سائر  والمتصاص  المستهلكة  الموارد 
استئثار  مدى  البيولوجية  البصمة  تقيس  أخرى،  وبعبارة 
البشر بالموارد وحجم إمدادات المحيط الحيوي بمنتجات 
وخدمات النظام البيئي بوصفها مساحة األراضي والبحار 
المنتجات  هذه  لتوريد  والضرورية  بيولوجيًا  الُمنِتجة 
البيولوجية مقياسًا لمساحة األرض  والخدمات9. والقدرة 
خدمات  لتقديم  والمتاحة  بيولوجيًا  المنتجة  والبحر 

النظام البيئي.
والطلب العالمي على القدرة البيولوجية، كما تقيسه البصمة 
البيئية، تحركه بدرجة كبيرة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
المعّبر عنها بالهكتارات من الغابات الالزمة لتخزين الكربون 
القدرة  فقيمة  حذرة:  حسابات  وهذه  إ2-4-7(10.  )الشكل 
البيولوجية مبالغ فيها ألن الحسابات ال تأخذ باالعتبار تدهور 
البعيد.  األجل  على  الموارد  استخراج  واستدامة   األراضي 
كما قد يفرط في خفض قيمة البصمة البيئية ألنها ال تحسب 
الطلب البشري على استهالك المياه العذبة، وال انجراف التربة 
الكربون11.  أكسيد  ثاني  الدفيئة سوى  انبعاثات غازات   وال 

باختالف  البيئية  للبصمة  المجمع  الحجم  يختلف  وكذلك، 
المنهجية المستخدمة لتقدير آثار انبعاثات الكربون12.

غازات  انبعاثات  لتقيس  الكربونية  البصمة  وقد صممت 
الدفيئة الناجمة بشكل مباشر وغير مباشر عن أنشطة محددة 
أو التي تتراكم طوال دورة حياة منتج ما13. وقد أصبحت 
به، مستفيدة في  االستشهاد  ينتشر  البيئة  لحماية  مؤشرًا 
الدولية  الحكومية  الهيئة  عمل  من  األولى،  بالدرجة  ذلك، 
المعنية بتغّير المناخ والمجتمع المعني بتغّير المناخ. وتأخذ 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  الحسبان  في  الكربونية  البصمة 
)وهي  كيوتو  بروتوكول  في  عليها  المنصوص   السبعة 
النيتروز،  وأكسيد  والميثان،  الكربون،  أكسيد   ثاني 
فلوريدات  ومركبات  بالفلور،  المشبعة  الكربون  ومركبات 
وثالثي  الكبريت،  فلوريد  وسداسي  الكلورية،  الكربون 
من  عادة  االنبعاثات  وتحسب  النيتروجين(14.  فلوريد 
 منظور دورة الحياة، وهو يشمل جميع المراحل، بدءًا من 
د  اإلنتاج. وُيحدَّ نهاية  إلى  الخام وصواًل  المواد  استخراج 
المحتملة على  الكربونية باستخدام قدرتها  البصمة  مقدار 
انبعاثات  كميات  تمثل  التي  العالمي15،  باالحترار  التسبب 
غازات الدفيئة التي تؤدي إلى تغّير المناخ. ويراعى، عادًة، 
أفق زمني محدد يمتد، مثاًل، على 100 عام16. ولدى البصمة 
قابلة  أنها  هي  لالهتمام،  مثيرة  خاصية  أيضًا  الكربونية 
للحساب على مختلف مستويات التصنيف، ما يجعلها أداة 

قوية لمراقبة سلوكيات الجهات الفاعلة الفردية.

الجدول إ7-4-2 مؤشرات االدخار الوطني

المؤسسةالدليل
تغطية 
الوصف والتعليقاتالبيانات

االدخار الصافي المعدل )بالسعر الحالي للدوالر، 
وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي(

البنك الدولي، منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

أكثر من 
150 بلدًا

االدخار الصافي المعدل يساوي المدخرات الوطنية الصافية زائد اإلنفاق 
على التعليم ناقص استنفاد الطاقة المعادن والغابات، وأضرار انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون والجسيمات.

المدخرات الوطنية الصافية )بالسعر الحالي للدوالر، 
والسعر الحالي للعملة المحلية، وكنسبة مئوية من 

الناتج المحلي اإلجمالي(

البنك الدولي، ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

ما يصل إلى 
194 بلدًا

المدخرات الوطنية الصافية تساوي إجمالي المدخرات الوطنية ناقص 
استهالك رأس المال الثابت.

إجمالي المدخرات )بالسعر الحالي للدوالر، والسعر 
الحالي للعملة المحلية، وكنسبة مئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي(

البنك الدولي، ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

ما يصل إلى 
194 بلدًا

إجمالي المدخرات الوطنية يساوي الدخل القومي اإلجمالي ناقص 
النفقات على االستهالك النهائي )إجمالي االستهالك سابقًا( زائد صافي 

التحويالت.

إجمالي المدخرات المحلية )بالسعر الحالي للدوالر، 
 والسعر الحالي للعملة المحلية، وكنسبة مئوية 

من الناتج المحلي اإلجمالي(

البنك الدولي، ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

ما يصل إلى 
194 بلدًا

إجمالي المدخرات المحلية يساوي الناتج المحلي اإلجمالي ناقص النفقات 
على االستهالك النهائي.

صافي الدخل القومي المعدل )بالسعر الحالي 
للدوالر، والسعر الحالي للعملة المحلية(

ما يصل إلى البنك الدولي
194 بلدًا

صافي الدخل القومي المعدل يساوي الدخل القومي اإلجمالي ناقص 
استهالك رأس المال الثابت واستنفاد الموارد الطبيعية.

.World Bank 2020f المصدر: تجميع مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات وصفية متاحة من
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.Global Footprint Network 2019 :المصدر
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البشرية،  التنمية  دليل  تعديل  بشأن  المقترحات  تشمل 
بإضافة أبعاد بيئية إليه، متغّيرًا اقترحته كاسيلدا السو دي 
ال فيغا وأنا مارتا أروتيا، اللتان استبدلتا مصطلح مستوى 
البيئي،  المعيشة بمتوسط توافقي للدخل ومؤشر للسلوك 
ُيعّرف بأنه 1 مطروحًا منه القياس الُمعاَير لنصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون1. ويمّثل المتوسط التوافقي 
التي  االستعاضة،  لدالة  الثابتة  المرونة  من  خاصة  حالة 
تدخل عالقة قابلية استعاضة منقوصة بين الدخل ومؤشر 
التعديل  هذا  ويجازي  للتكامل.  قابلية  ليس  ولكن  البيئة، 
األنماط غير المتكافئة للتنمية االقتصادية )تلك التي يفوق 
البيئية، بدرجة كبيرة، نظيره  السلوكيات  التقدم في  فيها 

في النمو االقتصادي(.
ويذكر أن هناك نهجًا بدياًل يقوم على إضافة عنصر رابع 
الناجم  والتربة  والمياه  الهواء  تلّوث  لمراعاة  الدليل  إلى 
هذا  واضعو  اقترح  وقد  الطاقة2.  واستهالك  الزراعة  عن 
النهج أيضًا تعديل دليل الصحة عن طريق إضافة مقياس 
أداء  الصحة  لعنصر  بأنه يتيح  إليه، محاججين  التوظيف 
مماثل،  نحو  وعلى  االجتماعي.  االستقرار  عن  بديل  دور 
شيببر  أجاي  وضعه  الذي  العالمية  التنمية  دليل  تضّمن 
ورشيد لعجاج بعدًا رابعًا يتعلق بالبيئة، مع أربعة مؤشرات 
الباحثين  هؤالء  حدد  وقد  البشرية3.  التنمية  دليل  من 
باألضرار  المتعلقة  التكاليف  هما  البيئية،  للتكاليف  بعدين 
التنمية  بلد ما بسبب أساليب  التي تلحق بطبيعة وسكان 
أو  الهواء  تلّوث  فيها  بما  فيه،  المّتبعة  المستدامة  غير 
انجراف التربة أو نوعية المياه الرديئة؛ والتكاليف المتعلقة 
باألضرار التي تتسبب بها بلدان أخرى من خالل انبعاثات 
فقدان  أو  المحيطات  ض  َتحمُّ أو  الكربون  أكسيد  ثاني 
األول  الفرعي  البيئي  البعد  ويشتمل  البيولوجي.  التنّوع 
انبعاثات  مؤشر  وهما  المحلي،  باألثر  يتعلقان  مؤشرين 
ثاني أكسيد الكبريت ومؤشر ُندرة المياه )وُتقاس بسحب 
المياه كنسبة من موارد المياه المتجددة(، كما يشتمل البعد 
مؤشر  وهما  آخرين،  مؤشرين  على  لألثر  العالمي  الفرعي 
ومؤشر  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الفرد  نصيب 
الطاقة.  استهالك  إجمالي  من  المتجددة  الطاقة  حصة 
ويتيح المتوسط البسيط ذو ُمعاِمالت الترجيح المتساوية 
اقترح  كذلك  األربعة.  األبعاد  بين  تامة  استعاضة  إجراء 
المتوقع  العمر  عن  االستعاضة  ولعجاج  تشيبر  الباحثان 

بالعمر المتوقع معداًل بعامل الصحة.

الفرد من  بإضافة نصيب  االكتفاء  آخر  اقتراح  وتضّمن 
البشرية  التنمية  دليل  إلى  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
باستخدام التخصيص اإلقليمي النبعاثات الكربون القائمة 
األخرى  األشكال  لجميع  مختصر  كمقياس  اإلنتاج،  على 
البيولوجي  التنّوع  فقدان  ذلك  في  بما  البيئة،  لتدهور 
والتلّوث4. ويتوازى تبرير هذا التبسيط مع ذلك الذي ُيقدم 
عادًة الستخدام العمر المتوقع كنموذج لطول العمر بصحة 
هذا  أصحاب  وفّسر  البشرية.   التنمية  دليل  في  جيدة 
للفرق  حساب  بوصفها  الكربون  انبعاثات  إضافة  المقترح 
 بين كلفة نوعية الحياة في بلد ما وكلفة نوعية الحياة في 
بلد  بها  ينعم  التي  للحياة  المرتفعة  النوعية  ألن  آخر،  بلد 
 لديه معدل مرتفع من االنبعاثات الكربونية تأتي حتمًا على 
حساب نوعية الحياة في بلدان أخرى، وال سيما في البلدان 

النامية، وعلى حساب األجيال المقبلة أيضًا.
وقد أشارت مراجعة نقدية أجراها جيانجياكومو برافو 
التنمية  دليل  وبين  بينه  وثيق  ترابط  إلى  المؤشر  لهذا 
ضعيف  ترابط  مقابل  وعناصره،   5).98 )بنسبة  البشرية 
إلى  برافو  وخلص  البيئية.  واألدلة  المؤشرات  وبين   بينه 
أن “القليل أفضل من العدم”، ولكن المؤشر ال يساعد كثيرًا 

على التمييز بين تدمير النظام البيئي والرفاه.
الُبعد  عن  المزيد  تبيان  إلى  أحدث  بحوث  سعت  وقد 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الفرد  نصيب  عن  أي  البيئي، 
حقوق  على  القائم  الحريات  ُبعد  عن  وكذلك  الكربون، 
بدليل  يتعلق  ما  وفي  السياسية6.  والحقوق  اإلنسان 
التنمية البشرية المستدامة الذي يركز على البيئة، اقترح 
أن  على  ضمنًا  تدل  للتصنيف  جديدة  طريقة  الباحثون 
مباشرة  ترتبط  ما  بلد  لدى  االستعاضة  قابلية  درجة 
إلى  النموذج  هذا  ويؤدي  فيه.  العام  الرفاه  بمستوى 
البشرية  التنمية  دليل  فيعاقب  التجانس،  عدم  مجازاة 
ذات  البلدان  بشدة  البيئة  على  يركز  الذي  المستدامة 
الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  المرتفعة  المعدالت 
وقد حسب هذا الدليل باستخدام بيانات عام 2013 وأدى 
بدليل  مقارنة  البلدان  ترتيب  في  جوهرية  تغييرات  إلى 

التنمية البشرية.
على  البشرية  التنمية  دليل  ترك  نويماير  إريك  واقترح 
خارجي  كمؤهل  االستدامة  شواغل  إضافة  مع  حاله 
اقتراحه  ويقوم  البشرية7.  التنمية  من  المحقق  للمستوى 
واحدة،  بمعلومة  البشرية  التنمية  دليل  استكمال  على 
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االستدامة،  عن  إضافيتين  بمعلومتين،  يفضل  حتى  أو 
واألخرى  ضعيفة،  استدامة  تبّين  إحداهما  أن  معتبرًا 

استدامة قوية.
اعتماد  نيوماير  اقترح  لالستدامة،  ضعيف  وكمقياس 
االدخار الحقيقي )أي االدخار الصافي المعدل( ألنه متاح 
من  طويلة  فترة  مدى  وعلى  البلدان  من  كبيرة  لعينة 
الضعف  مواطن  بعض  إلى   4-7 اإلضاءة  وتشير  الزمن8. 
ضعيفة  التغطية  أن  ومنها  المقياس،  هذا  في  البارزة 
للموارد غير المتجددة والمتجددة9. وعادًة ما تتسم بلدان 
التنمية البشرية المرتفعة والمرتفعة جدًا بمعدالت مرتفعة 
ُأخذت  إذا  ولكن  إ1-5-7(،  )الشكل  الصافي  االدخار  من 
تتغّير  أن  الُمرجح  االعتبار مواد ملّوثة إضافية، فمن  في 
إلى  المعدل باالستناد  الصافي  الصورة. ويحسب االدخار 
كلفة اجتماعية للكربون تبلغ 30 دوالر للطن الواحد، وهي 
مناقشته  سبقت  كما  األخرى،  التقديرات  من  بكثير  أقل 

في الفصل 7.
وكمقياس لما يعد استدامة قوية، اقترح نيوماير اعتماد 
مساحة  تستخدم  البصمة  هذه  أن  ورغم  البيئية.  البصمة 
إمكانية  هناك  مرجعي،  كمقياس  المال  من  بداًل  األرض 
لالستعاضة ضمن رأس المال الطبيعي المعتبر. وقد يطرح 
 ذلك إشكالية من حيث االستدامة القوية10. وتركز البصمة 

وليس  المستهلك  فإن  وبالتالي  االستهالك،  على  البيئية 
الُمنِتج هو من “ُيحّمل” عبء األثر على الطبيعة11. كذلك 
اقترح نيوماير بناء جدول يشتمل على قيم دليل التنمية 
المعدل.  الصافي  واالدخار  البيئية  والبصمة   البشرية 
إجراء  على  االستدامة  قياس  يقوم  أن  اقترح  بعدئذ 
ترتيب جزئي للبلدان ضمن مجموعتين، بلدان على مسار 
االستدامة وأخرى ليست على هذا المسار. ويمكن مواصلة 
الفردية  الثغرات  دراسة  خالل  من  االقتراح  هذا  تطوير 
أو  المتاحة  البيولوجية  القدرة  إلى  باالستناد  البلدان  لدى 
أيضًا  ويمكن  المعدل.  الصافي  لالدخار  صفرية  قيمة  إلى 
تصنيف البلدان جزئيًا باالستناد إلى كل مقياس استدامة 

)الجدول إ1-5-7(.

حدود الكوكب

حدود  إطار  إلى  يستند  باستكشاف  اإلضاءة  هذه  تختم 
دليل  يلي  فيما  وُيقترح   .2 الفصل  في  ورد  الكوكب، 
التنمية  دليل  مع  مقارنته  يمكن  الكوكب  على  للضغوط 
 البشرية بالطريقة نفسها التي اقترحها نيوماير12.  وال شك 
في أن حدود الكوكب مترابطة، ولكن اثنين منها أساسيان، 
 وهما تغّير المناخ والتنّوع البيولوجي، وأحد أسباب ذلك هو 

الشكل إ7-5-1 القيم المرتفعة لدليل التنمية البشرية تقترن بقيم إيجابية لصافي المدخرات المعدل

مالحظة: تشير بيانات االدخار الصافي المعدل إلى عام 2018 أو آخر سنة تتوفر عنها البيانات.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية من الجدول 1 في الملحق اإلحصائي، وبيانات االدخار الصافي المعدل 

.World Bank 2020e من
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أن تدابير معالجتهما قد تخفف أيضًا الضغوط عن الحدود 
األخرى، ال سيما أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المحيطات13. وأحد  ض  الحد من خطر َتحمُّ إلى  قد يؤدي 
التحديات التي يواجهها نهج حدود الكوكب هو صالحيته 
ضمن نطاقات غير عالمية، كما هي الحال بالنسبة لدورات 
محدودة  تظل  ولذا،   .)2 )الفصل  والفوسفور  النيتروجين 
المقترحات بشأن نقل حدود الكوكب من المستوى العالمي 
إلى المستوى الوطني، وينبغي توخي الحذر عند تفسيرها. 
ومع ذلك، يتيح تقييم مدى تجاوز حدود الكوكب عند نقل 
مفيدة  معلومات  الوطني  المستوى  إلى  العالمية  الحدود 
بشأن مساهمة البلدان في ممارسة الضغوط على الكوكب، 
ال سيما وأن االبتعاد عن الحدود اإلقليمية والوطنية ذات 
داخل  إجمالية  نتيجة  بلوغ  في  تاليًا  يساهم  “قد  الصلة 
ويتبع  الكوكب”14.  مستوى  على  آمنة  تشغيل  مساحة 
البحوث  في  الواردة  المقترحات  الوطنية  الحدود  تعريف 
ذات الصلة15، كما تقاس الضغوط المفرطة بمدى تجاوز قيم 
الكوكب16. ويجمع مؤشر  كل من حدود  عناصر  مؤشرات 
اإلضاءة  هذه  في  المقترح  الكوكب  على  المفرط  الضغط 
الكربون،  أكسيد  ثاني  بانبعاثات  المتعلقة  المؤشرات  بين 

وعمليات  األراضي،  واستخدام  النيتروجين،  واستخدام 
 سحب المياه العذبة، والبصمة المادية، وهذه األخيرة ليست 
إ2-5-7  الجدول  ويلخص  الكوكب.  إطار حدود  من   جزءًا 
مساحة17.  وحدة  لكل  أو  للفرد  وتبعاتها  الكوكب  حدود 
من  الحدود  تزال ضمن  ال  التي  البلدان  عدد  أيضًا  ويبّين 
فقط  بلدان  أربعة  هناك  أن  ويذكر  المؤشرات.  هذه  حيث 
المذكورة،  الخمسة  المؤشرات  تزال ضمن حدود جميع  ال 

وهي جمهورية مولدوفا ورواندا وغامبيا وغانا.
معبرًا  المقابلة  الحدود  بواسطة  المؤشر  قيم  وتعاَير 
القياسية  القيمة  أو لكل وحدة مساحة. وتمثل  للفرد  عنها 
من  بلد  لدى  ما  عنده  يتخطى  الذي  التجاوز  مستوى 
للموارد  استهالك  فرط  أو  بيئي  تدهور  معدل  أو  انبعاثات 
معلومات  عنها  تتوفر  بلدًا   142 ومن  الكوكب18.   حدود 
ذات صلة بجميع المؤشرات الخمسة للضغوط المفرطة على 
الكوكب، يساوي الدليل متوسط الترتيب التربيعي للتجاوز 

عبر جميع المؤشرات قيد البحث )الجدول إ3-5-7(.
المفرطة  الضغوط  دليل  حسب  البلدان  تصنيف  وعند 
التربيعي  الترتيب  )متوسط  الكوكب  قيمة  على 
بلدان في الجدول  للتجاوزات(، يتبّين أن 6 من أصل 10 

الجدول إ7-5-1 فوارق في القيم المستدامة من حيث البصمة البيئية واالدخار الصافي المعدل
الترتيب حسب 

دليل التنمية 
البلدالبشرية، 2019

البصمة البيئيةاالدخار الصافي المعدل

الترتيبأالقيمة
نصيب الفرد من 

المحميات البيئيةبالترتيبأالهكتارات العالمية
3.9–18.2315.5152النرويج1
3.5–16.1415.1147أيرلندا2
3.0–16.9364.6142سويسرا2
3.2–14.4524.8145ألمانيا6
4.9–17.8326.5164السويد7
5.0–4.4986.6165أستراليا8
3.2–19.2284.8144هولندا8

5.2–19.4256.8167الدانمرك10
4.3–34.745.9157سنغافورة11
4.7–10.8646.3162فنلندا11
2.8–3.01094.4136المملكة المتحدة13
4.7–11.1626.3161بلجيكا14
3.1–10.1694.7143نيوزيالندا14
6.1–6.0867.7170كندا16
6.5–5.6878.1171الواليات المتحدة األمريكية17

7.91410.760.9–جمهورية الكونغو الديمقراطية175
2.21281.5460.1–غينيا - بيساو175
99.41541.1280.5–ليبيريا175
10.21451.6500.0–غينيا178
5.1910.8100.8موزامبيق181
0.61161.2330.4بوركينا فاسو182
20.31501.2320.4–سيراليون182
2.51121.6510.0مالي184
16.91480.730.9–بوروندي185
9.21441.5450.1–جنوب السودان185
0.1–7.2781.755النيجر189

أ. حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.
ب. القدرة البيولوجية ناقص البصمة البيئية. ُمقاسة بنصيب الفرد من الهكتارات العالمية.

 مالحظة: من بين البلدان في أعلى وأسفل الترتيب حسب دليل التنمية البشرية، أبرزت باللون األحمر النتائج الخاصة بالبلدان التي لديها أعلى المعدالت لعدم االستدامة 
البيئية  البصمة  بيانات حسابات  وتعود   .2008 عام  منذ  البيانات  عنها  تتوفر  آخر سنة  إلى  أو   2018 عام  إلى  المعدل  الصافي  االدخار  بيانات  وتعود  لكل مقياس.   وفقًا 

إلى عام 2016.
 World Bank المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية من الجدول 1 في الملحق اإلحصائي وبيانات االدخار الصافي المعدل من

.Global Footprint Network 2019 2020، وبيانات البصمة البيئية )القائمة على االستهالك( منe
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المذكور حّلت في ترتيب أقل من 100، وأن جميعها حّلت 
هامة  معلومات  المؤشر  ويقدم   .70 من  أقل  ترتيب  في 
أخرى، بما فيها عدد الحدود التي تجاوزها كل بلد. ويتبّين 
أن أخطر التجاوزات بالنسبة لستة من أصل 10 بلدان في 

الجدول تتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن أخطر 
التجاوزات بالنسبة لثالثة منها تتعلق بالبصمة المادية، وأن 
أخطر التجاوزات بالنسبة إلحداها )وهي المملكة المتحدة( 

تتعلق بالنيتروجين.

الجدول إ7-5-2 حدود الكوكب للفرد أو لكل وحدة مساحة

الحدود للفرد أو لكل وحدة مساحةحدود الكوكبالمؤشرات البيوفيزيائية
البلدان التي تتوفر عنها 

البيانات
البلدان التي لم تتجاوز حدود 

التحملأ

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
)اإلنتاج(

1.6119374 طن سنويًادرجتان مئويتان من االحترار

39.4 طن لكل 1,000 هكتار من 62 تيرا غرام سنويًاالنيتروجين كسماد مغذٍّ
األراضي الزراعية سنويًا

15271

565179122 متر مكعب4,000 كيلومتر مكعب سنويًاسحب المياه العذبة

47.9 مليون كيلومتر مربع بحلول التغّير في مساحة الغابات
عام 2050 

متوسط نمو سنوي لمساحة الغابات 
بنسبة 0.25 في المائة منذ عام 

1990

18753

7.217272 طن سنويًا50 جيغا طن سنويًاالبصمة الماديةب

أ. تعود البيانات إلى عام 2018 أو إلى آخر سنة تتوفر عنها البيانات.
ب. ليست البصمة المادية جزءًا من إطار حدود الكوكب، وبالتالي تعّد قيمة مستدامة قصوى.

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية من الجدول 1 في الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من GCP 2020، وبيانات 
 .UNEP 2020d وبيانات البصمة المادية من ،World Bank 2020e وبيانات منطقة الغابات من ،FAO 2020a النيتروجين وسحب المياه العذبة من

الجدول إ7-5-3 كشف بتجاوزات البلدان العشرة المصنفة في أعلى الترتيب حسب دليل التنمية البشرية، التي تتوفر معلومات عن جميع 
المؤشرات الخمسة ذات الصلة بدليل الضغوط المفرطة على الكوكب 

البلد

دليل التنمية البشرية، 
ترتيب التجاوز2019

دليل الضغوط المفرطة 
على الكوكب

عدد حدود 
 التحمل التي 

تم تجاوزها الترتيبالقيمة

انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون 

)اإلنتاج(

النيتروجين 
 كسماًد 

مغذٍّ
سحب المياه 

العذبة

التغّير في 
مساحة 
الغابات

البصمة 
الترتيبالقيمةالمادية

2.05.33.71215       0.95715.23.21.1النرويج

22.72.70.00.04.52.6843  0.955سويسرا

0.94946.72.51.40.04.83.91224   أيسلندا

0.94765.72.90.01.83.23.31094ألمانيا

0.94572.61.80.02.04.52.6834    السويد

0.944810.51.11.22.46.05.61355    أستراليا

0.940103.82.00.00.03.42.4733    الدانمرك

0.938115.31.62.21.85.03.61185    فنلندا

0.932133.54.30.00.03.22.9953   المملكة المتحدة

0.931145.44.90.01.63.33.71204   بلجيكا

مالحظة: يغطي هذا الكشف 142 بلدًا تتوفر بيانات عن جميع المؤشرات الخمسة. وتشير القيمة الصفرية إلى عدم وجود أّي تجاوز.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى قيم دليل التنمية البشرية من الجدول 1 في الملحق اإلحصائي، وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من GCP 2020، وبيانات النيتروجين 

 .UNEP 2020d وبيانات البصمة المادية من ،World Bank 2020e وبيانات منطقة الغابات من ،FAO 2020a وسحب المياه العذبة من
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قيمة  انخفاض  يعزو  الذي  المعدل،  الصافي  االدخار  عن  بعيد  حد  إلى  ذلك  ويختلف   11
رأس المال الطبيعي الناجم عن استخراج الموارد إلى البلد الُمستخِرج، وليس إلى البلد 
التي  االقتصادية،  البصمة  المال. ومؤخرًا، طورت  لمبدأ صيانة رأس  المستهلك، وفقًا 
االقتصادية  البصمة  أن  هو  ذلك  من  األهم  لعل  ولكن  اإلنتاج.  أثر  أيضًا  فيها  يحسب 
تهدف إلى قياس مساهمة بلد ما في عدم االستدامة العالمية الحادة وليس كيفية تأثر 
بلد ما بعدم استدامة البلدان األخرى. ومن األمثلة الجيدة على ذلك ملديف، وهي بلد 
المستقبل،  للبلدان األخرى في  الحادة  لعدم االستدامة  إلى ضحية  أن يتحّول  ُيرجح 
االستدامة.  عدم  من  مرتفع  بمعدل  تتسم  ال  البيئية  بصمته  أن  من  الرغم  على  وذلك 
وما يهم بلدانًا مثل ملديف هو أن هناك عدم استدامة حادة على الصعيد العالمي في 
شكل معدالت مرتفعة من انبعاثات غازات الدفيئة مثاًل، وليس المساهمة الخاصة لتلك 
أنه،  هو  السياق  هذا  في  المنطقي  األساس  فإن  ولذلك،  االستدامة.  عدم  في  البلدان 
نحو  تقدم  إحراز  يمكن  العالمية،  االستدامة  عدم  في  المساهمين  تحديد  خالل  ومن 
في  مساهماتهم  الكبار  المساهمون  خّفض  إذا  العالم،  مستوى  على  القوية  االستدامة 

عدم االستدامة.

الجوهرية  بالعمليات  الكوكب تسعة حدود تحمل أساسية تتعلق  يحدد إطار حدود   12
المناخ  تغّير  وهي:  فقط،  منها  حدود  سبعة  حاليًا  وتقاس  العالمي.  النطاق  على 
في  جزءًا   350 الجوي  الغالف  في  الكربون  أكسيد  ثاني  تركيز  يتجاوز  أال  )ينبغي 
األراغونيت  تشبع  حالة  متوسط  يقل  أال  )ينبغي  المحيطات  ض  وَتحمُّ  المليون(، 
 في الطبقة السطحية من مياه البحر عن 80 في المائة من هذا المتوسط في مرحلة 
يقل  أال  )ينبغي  الستراتوسفيرية  األوزون  وطبقة  الصناعية(،  الثورة  قبل  ما 
األوزون في  تركيز  المائة مقارنة بمستوى  5 في  األوزون عن  تركيز  االنخفاض في 
النيتروجين  ودورة  دوبسون(،  وحدة   290 والبالغ  الصناعية،  الثورة  قبل  ما  مرحلة 
النيتروجين  لغاز  والزراعي  الصناعي  التثبيت  يتجاوز  أال  )ينبغي  البيوجيوكيميائية 
35 مليون طن سنويًا( ودورة الفوسفور )ينبغي أال يتجاوز التدفق السنوي للفوسفور 
واستخدام  للفوسفور(،  الطبيعية  الخلفية  تجوية  معدل  مرات   10 المحيطات  إلى 
 4,000 السطحي  الجريان  موارد  استهالك  يتجاوز  أال  )ينبغي  العالمية  العذبة  المياه 
كيلومتر مكعب سنويًا(، وتغيير النظام األراضي )ينبغي أال تتجاوز مساحة األراضي 
الزراعية 15 في المائة من سطح األرض الخالي من الجليد(، ومعدل فقدان التنّوع 
لكل   10 البيولوجية  األنواع  انقراض  حاالت  عدد  يتجاوز  أال  )ينبغي  البيولوجي 
لم يتمكن  اللذين  للكوكب،  التحّمل اإلضافيين  مليون نوع سنويًا(. وُيذكر أن حّدي 
)الرذاذات(  الهباء  وترّكز  الكيميائي  التلّوث  هما  مستواهما،  تحديد  من  بعد  العلماء 

في الغالف الجوي.

.Steffen and others 2015  13

.Steffen and others 2015, p. 2  14

.Steffen and others 2015 ؛O‘Neill and others 2018  15

 O‘Neill and others ؛Hickel 2019a, 2020b يستلهم هذا البحث ويستند إلى أعمال  16
.2018

 O‘Neill( بالنسبة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نّتبع النهج الذي وضعه أونيل وآخرون  17
إبقاء  غاية  من  الُمستمّدة  الكوكب  حدود  االعتبار  في  ونأخذ   ،)and others 2018 
االحترار دون درجتين مئويتين، وفقًا لما جرى التأكيد عليه في اتفاق باريس. وتعني 
هذه الغاية أن نصيب الفرد من االنبعاثات ينبغي أن يبلغ 1.61 طن تقريبًا من ثاني أكسيد 
الكربون سنويًا. ويشير ستيفن وآخرون )Steffen and others 2015( إلى أن حدود 
الكوكب النبعاثات النيتروجين تبلغ 62 تيرا غرام )مليون طن( سنويًا. وبحسب أونيل 
وآخرين )O‘Neill and others 2018(، تعني هذه الكمية أن نصيب الفرد من انبعاثات 
النيتروجين يعادل 8.9 كيلو غرام سنويًا. ونظرًا ألن النيتروجين يستخدم كمركب نشط 
في األسمدة الزراعية، يبدو أنه من األفضل أن يتم قياسه استنادًا إلى وحدة مساحة 
األراضي  أنواع  جميع  تتطلب  ال  ذلك،  ومع  الفرد.  نصيب  إلى  وليس  الزراعية  األرض 
الزراعية استخدام األسمدة. ولذلك اخترنا النظر إلى حدود الكوكب الُمقاسة باألطنان 
األراضي  زائد  للزراعة  الصالحة  األراضي  أي  الزراعية،  األراضي  لكل 1,000 هكتار من 
على  الزراعية  األراضي  حجم  بلغ   ،2016 عام  وفي  دائمة.  محاصيل  فيها  تزرع  التي 
المستوى العالمي 1,575,238,243 هكتارًا، وبالتالي يمكن تعيين حدود الكوكب النبعاثات 

النيتروجين بما قدره 39.4 طن لكل 1,000 هكتار من األراضي الصالحة للزراعة.
وقد عّين روكستروم وآخرون )Rockström and others 2009a( حدود الكوكب    
سنويًا  مكعب  كيلومتر   4,000 وقدره  أقصى  عالمي  بسحب  العذبة  المياه  الستخدام 
من المياه الزرقاء، أي مياه األنهار والبحيرات والخزانات ومستودعات المياه الجوفية 
المتجددة. ورغم المناقشات الشاملة ونتائج البحوث والمراجعات المقترحة في األدبيات 
ذات الصلة، فإن اآلثار العملية لتقييم حدود الكوكب ما زالت تعد، بشكل عام، ثانوية 
)O‘Neill and others 2018(. ورغم إقرارنا بأن البحوث ذات الصلة ال تزال جارية، قررنا 
التي تبلغ 4,000 كيلومتر مكعب سنويًا.  المحددة أصاًل،  العالمية  التحمل  اتباع حدود 
وتهدف بيانات السحب السنوي للمياه العذبة التي تتيحها قاعدة بيانات النظام العالمي 
للمعلومات بشأن المياه والزراعة )AQUASTAT( التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 
بيانات  تتوفر عنها  فترة  البلدان، ولكن أحدث  العديد من  تغطية  إلى  )الفاو(  المتحدة 
تتوّزع على مدى فترة طويلة من الزمن، من 1990 إلى 2017. ومن خالل استخدام عدد 
سكان العالم لعام 2012 )وهو العام الذي يعد الخط الوسطي الفاصل الذي تحدد استنادًا 
الذي يبلغ 7,086 مليار نسمة، توصلنا إلى  المتوفرة عن السحب(  البيانات  إليه أحدث 
تحديد الحدود للفرد، وقدرها 565 مترًا مكعبًا سنويًا. وهذا المقدار أقل بقليل من الرقم 

 .)O‘Neill and others 2018( البالغ 574 مترًا مكعبًا، الذي استخدمه أونيل وآخرون
األرض  سطح  على  عليها  الحفاظ  يتم  التي  الحرجية  األرض  مساحة  وُتقاس    
الخالية من الجليد كنسبة مئوية من المساحة المحتملة لألراضي الحرجية في عصر 
الهولوسين. وبناًء على األبحاث السابقة، حدد العلماء حدود الكوكب بما قدره 75 في 
المائة من الغطاء الحرجي المحتمل، ما يعني أنه يجب الحفاظ على مساحات حرجية 
تبلغ حوالي 47.9 مليون كيلومتر مربع من سطح األرض الخالية من الجليد. وقد وضع 
فردية.  بيئية  لمواطن  تحّمل  لثالثة حدود  ُمرجحًا  بوصفه مجموعًا  هذا  التحمل  حد 
يوازي  بما  التحمل  حد  تعيين  جرى  الشمالية،  والغابات  االستوائية  للغابات  وبالنسبة 
85 في المائة من الغطاء الحرجي المحتمل، بينما اقُترح أن يعّين حد التحمل بالنسبة 
للغابات المعتدلة المناخ بما يوازي 50 في المائة من الغطاء الحرجي المحتمل. وتتمثل 
الكوكب، بحيث  لحدود  الوطنية  الحصة  كيفية تحديد  الصعبة في  المشكالت  إحدى 
على  تقوم  التي  الفكرة  وتدّل  التجاوزات.  ترتكب  التي  البلدان  هوية  تحديد  يمكن 
السعي إلى تعزيز المساحات الحرجية في العالم لتصل إلى 47.9 مليون كيلومتر مربع 
بحلول عام 2050، على أن متوسط معدل النمو السنوي للمساحات المغطاة بالغابات 

ينبغي أن يكون 0.25 في المائة في عام 1990.
وتعد البصمة المادية مؤشرًا على االستدامة القوية التي ال ترتبط مباشرة بحدود    
الكوكب،  تحليل  على  المفرط  الضغط  مؤشر  في  ندرجها  فإننا  ذلك،  ومع   الكوكب. 
ألن استخدام المواد يعد مؤشرًا هامًا للضغط البيئي الذي تمارسه األنشطة االجتماعية 

واالقتصادية.
هدفًا  نحدد   ،)O‘Neill and others 2018( وآخرين  أونيل  نهج  اتباع  خالل  ومن    
عالميًا ينبغي الوصول إليه، وهو 50 جيغا طن سنويًا، رغم أننا نحذر من أن األدبيات 
ليست ناضجة تمامًا في هذا المجال. وتؤدي هذه القيمة إلى تحديد الهدف الذي ينبغي 
تحقيقه للفرد بما قدره 7.2 طن سنويًا، انطالقًا من فرضية مفادها أن عدد سكان العالم 

يبلغ 7 مليارات نسمة.

المعيارية  القيمة  تعد  الغابات،  مساحة  في  التغيير  مؤشر  عدا  ما  مؤشر،  لكل  بالنسبة   18
مساحة  في  للتغيير  وبالنسبة  التحمل.  حد  على  مقسومة  المرصودة  للقيمة  مساوية 

الغابات، تساوي القيمة المعيارية 2 ناقص النسبة بين القيمة المرصودة وحد التحمل.
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من علوم النظام األرضي وعلوم البيئة والجيولوجيا 
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وتوافر  المناخ.  تغّير  إزاء  التحرك  ذلك  في  بما 
ال  ألنه  األهمية،  غاية  في  وتأطيرها  المعلومات 
يتضح من األدلة إذا ما كانت التجربة المباشرة لتغّير 
درجات الحرارة كافية لتغيير اآلراء بشأن واقع تغّير 
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وتتعلق  المغلي،  الضفدع  “تأثير  باسم  الظاهرة  هذه 
تتحّول  حيث   ]...[ المناخ  لتغّير  البشر  بمعايشة 
أمر معتاد ال  إلى  تتغّير تدريجيًا  لبيئة  السلبية  اآلثار 
تتخذ بشأنه تدابير تصحيحية أبدًا، حتى على أيدي 
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األساس،  خطوط  في  مماثل  تغّير  توثيق  جرى  وقد 
في  طبيعي،  أمر  إلى  البيئية  األضرار  تحّول  بعد 
 Papworth and others( فقدان التنّوع البيولوجي
ظم اإليكولوجية مثل مصائد األسماك  2009( وفي النُّ
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البداية،  البيئي، في  البلدان، انطلق دعم العمل  بعض 
سياسيًا  محافظة  مواقف  ذات  جهات  من  تأييد  من 
)Turner 2018(. لذا، ليس ما يوجه تصورات األفراد 
متأصلة  تداعيات  هو  مقاومته  أو  التحرك  دعم  نحو 
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.)others 2018
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مفاده  دليل  إلى  االستقراء  فكرة  على  االعتراضات 
)بمعنى  نقطة تشبع  لديه  الموارد  أن استخدام بعض 
وتدفقاتها  الموارد  مخزونات  من  الفرد  نصيب  أن 
مع  ينخفض  ثم  واستقرار  ذروة  نحو  يتحرك 
وجد  المثال،  سبيل  على  االقتصاد(.  توسع  استمرار 
 Bleischwitz and others( وآخرون  بليتشفيتز 
للفرد  دوالر   12,000 من  يبدأ  التشبع  أن   )2018
دوالر   20,000 ومن  والصلب،  األسمنت  إلى   بالنسبة 
أدلة  على  بناء  وذلك  النحاس،  إلى  بالنسبة  للفرد 
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  ألمانيا  من 
األمريكية واليابان. وتشير األدلة أيضًا إلى أن الصين 
والنحاس.  بالفوالذ  التشبع  عالمات  تظهر  بدأت 
المياه  سحب  أن   )Gleick 2018( غليك  وأظهر 
تزايد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  السنوي 
 ،1900 عام  منذ  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ازدياد  مع 
بنسبة  انخفض  ثم   1980 عام  في  ذروته  بلغ  ولكنه 
الفرد  نصيب  وأن  الحين،  ذلك  منذ  المائة  في   25 
 من استخدام المياه لجميع األغراض انخفض من ذروة 
 بلغها في عام 1975 بمقدار النصف تقريبًا. ولكن هذه 
األدلة تقتصر على موارد وبلدان محددة. وهناك أيضًا 
أدلة على حدوث أثر ارتدادي، كما هي حال استخدام 
إلى  الكفاءة  مكاسب  فيه  تؤدي  حيث  مثاًل،  الطاقة، 
آثار على الدخل واإلحالل تزيد من إجمالي استهالك 
 Chitnis, )Brockway and others 2017؛  الطاقة 
 Sorrell, Gatersleben ؛Fouquet and Sorrell 2020

.)and Druckman 2020

.Chan and others 2020  47

.IMF 2020c  48

 ،)Haberl and others 2020( وفقًا لهيبرل وآخرين  49
حول  الدراسات  ثلثي  ألن  سائدة  هذه  النظر  وجهة 

الفصل، تقريباً، اشتملت عليها.

الفرق  يكون  وقد   .Le Quéré and others 2019  50
أكثر  أن  إلى  تقديرات  تشير  إذ  كبيرًا،  اإلثنين  بين 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  المائة  في   20 من 
في العالم تصدر عن إنتاج ُيستهلك في أماكن أخرى 
 Davis, Peters and ؛Davis and Caldeira 2010(
 Peters, Davis and Andrew Caldeira 2011؛ 
البلدان المتقدمة، تميل االنبعاثات على  2012(. وفي 
أساس المناطق إلى أن تكون أقل من االنبعاثات على 
 Davis( النامية  البلدان  بعكس  االستهالك،  أساس 
بين  التجارة  تنامي  أن  مع   ،)and Caldeira 2010
 Meng( بلدان الجنوب يضّيق من الفرق بين النمطين
كان  األمر  هذا  أن  حين  وفي   .)and others 2018
المحلي  الناتج  مرونات  )متوسط  تاريخيًا  مهمًا 
في  سلبي  مثاًل،  الدفيئة،  غازات  النبعاثات  اإلجمالي 
مطلق،  فصل  إلى  يشير  ما  المرتفع،  الدخل   بلدان 
إذا استخدمت االنبعاثات على أساس المناطق، ولكن 
على  االنبعاثات  كذلك حين تستخدم  ليست  النتيجة 
 ،)Haberl and others 2020( االستهالك   أساس 
وقد ظل نقل االنبعاثات عبر طريق التجارة من البلدان 
النامية مستقرًا منذ عام 2005  البلدان  إلى  المتقدمة 
 Le Quéré ؛Friedlingstein and others 2019b(
المرتفع،  الدخل  بلدان  وفي   ،)and others 2018
تقل مرونات الناتج المحلي اإلجمالي النبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون على أساس االستهالك عن االنبعاثات 
 .)Haberl and others 2020( اإلنتاج  أساس  على 
وغازات  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  عن  وبعيدًا 
الدفيئة، يستمر نقل اإلنتاج الكثيف االستهالك للموارد 
 Dorninger( من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية

.)Schandl and others 2018 ؛and others 2021

االنبعاثات  في  االنخفاض  نصف  من  يقرب  ما  وكان   51
األحفوري  الوقود  حصة  بانخفاض  مدفوعًا 
أن  حين  في  للطاقة،  النهائي  االستخدام   من 
المكاسب في  بين  )الجمع  الطاقة  انخفاض استخدام 
هو  ذلك  أسباب  وأحد  الطلب،  وانخفاض  الكفاءة 
في  العالمية  المالية  باألزمة  المرتبط  النمو  انخفاض 
ومحّركات  الثلث.  من  بقليل  أكثر  كان   )2008 عام 
االتجاهات  عن  هيكليًا  تغّيرًا  تمّثل  المطلق  الفصل 
التاريخية منذ عام 1960، إذ تتسم بانخفاض مستمر 
الدراسة  لت  األحفوري. وحلَّ الوقود  وكبير في حصة 
مجموعتين  في  واالنبعاثات  الطاقة  استخدام  أيضًا 
المنخفض  النمو  بلدان  وهما  النامية،  البلدان  من 
استخدام  ارتفاع  مثل  وقد  المرتفع.  النمو  وبلدان 
ثاني  انبعاثات  في  الزيادة  من  المائة  في   75 الطاقة 
مقارنة  المنخفض،  النمو  بلدان  في  الكربون  أكسيد 
المرتفع. وعلى  النمو  بلدان  في  المائة  في   79 بنسبة 
اإلجمالي هو  المحلي  الناتج  نمو  يكن معدل  لم  هذا، 
بل  الكربون،  أكسيد  ثاني  النبعاثات  المحدد  العامل 
إمكانية  إلى  ذلك  ويشير  للطاقة.  األعلى  االستخدام 
على  الطلب  وتلبية  الكفاءة  في  مكاسب  تحقيق 

الطاقة من خالل مصادر الوقود غير األحفوري.

.Andreoni, Nikiforakis and Siegenthaler 2020  52

كراوسمان  وجد  كما   .Cohen and others 2018  53
أن   )Krausmann and others 2017a( وآخرون 
تحليل السيناريو يشير إلى أن مزيجًا مصممًا جيدًا من 
والحوافز  واالستثمارات  التسعير  يشمل  السياسات، 
الطلب،  تحّوالت  إلى  باإلضافة  الموارد،  كفاءة  في 
الزيادة في  إبطاء  مع  االقتصادي  النمو  من  يمّكن  قد 

استخدام المواد على الصعيد العالمي.

.Hickel and Kallis 2020  54

 Steinberger and( وآخرون  شتاينبرجر  يطرح   55
عدم  أجل  من  ولكن  مماثلة  حجة   )others 2013
االقتصادي  النمو  بين  الفصل  أي  المواد،  استخدام 

واستخدام المواد.

.Grubler and others 2018  56

التي  به،  المرتبطة  والحركة  النمو  وقف  عمل  خطة   57
تسعى إلى “إعادة تنظيم سياسي واقتصادي جذري 
يفضي إلى التخفيف من استخدام الموارد والطاقة” 
من  انطلقًا   )Kallis and others 2018, p. 291(
 Latouche( التسعينات  في  التوش  سيرج  كتابات 
النمو  وقف  فكرة  تقّدم  األحيان،  بعض  في   .)2009
 Mair, Druckman and( بأنها مفرطة في المثالية
Jackson 2020( وكأنها أمل منسوج من خيال حالم 
)Kallis and March 2015(. لكن البّينات تشير إلى 
وتضرب  الكثيرين،  مخّيلة  على  تستحوذ  الفكرة   أن 
على وتر مخاوفهم، ال سيما األغنى منهم في البلدان 
 .)Correia 2012 )Cassidy 2020؛  المتقدمة 
البعض  يتساءل  الملحة،  التحديات  ومع  ولكن، 
لتحقيق  الوقت  من  يكفي  ما  هناك  كان  إذا  عما 
 )Schwartzman 2012, 2014( التخيالت  تلك 
 D‘Alessandro and( وآخرون  ديِلساندرو  وقارن 
والنمو  النمو،  وقف  نماذج  بين   )others 2020 
اإلنصاف  لتحقيق  القوية  والسياسات   األخضر، 
النمو  وقف  نموذج  يحقق  حين  وفي  االجتماعي. 
الدفيئة،  غازات  انبعاثات  في  األكبر   االنخفاض 
 ال يتأخر عنه كثيرًا نموذجا السياسات القوية لإلنصاف 
نموذج  ويحقق  األخضر،  والنمو  االجتماعي 
النمو  لنموذج  مماثل  نمو  معدل  القوية  السياسات 
معدل  ولكن  سنويًا(  المائة  في   1 )حوالي  األخضر 
فيه  يكون  )الذي  النمو  وقف  نموذج  من  أقل  بطالة 
ما(.  مرحلة  في  سلبيًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
وقف  آفاق  أن  إلى  حديثة  شاملة  مراجعة  وتشير 
األدبيات حول  المائة من  3 في  أقل من  تمثل  النمو 
الفصل )Haberl and others 2020( ولكن تشترك 
 Ehrlich and( العلماء  من  واسعة  مجموعة  فيها 

.)Ehrlich 2016

.Wiedenhofer and Fischer-Kowalski 2015  58

 Costa, Rybski and Bergh and Botzen 2018؛   59
مؤشر  عن  اآللية  االستعاضة  أن  غير   .Kropp 2011
بما  يتعلق  ما  في  الفائدة  تمام  مفيدة  ليست  بآخر 
بديل عن  البشرية هو  التنمية  ينبغي إضافته. ودليل 
تغطي  ال  التي  المحدودة  اإلمكانات  من  مجموعة 

مفهوم التنمية البشرية برمته )كما سيبيّن الفصل 7(.

 Lamb Brand-Correa and Steinberger 2017؛   60
and Steinberger 2017؛ O‘Neill and others 2018؛ 
 Steinberger ؛Steinberger, Lamb and Sakai 2020

.Vita and others 2019 ؛and Roberts 2010

 Riahi and لمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على  61
.others 2017

.Folke and others 2020  62

األيضي  التحليل  ويوفر  البيولوجي.  األيض  هو  هذا   63
للفيزياء  األساسية  المبادئ  الستخدام  أساسًا 
والكيمياء والبيولوجيا لربط بيولوجيا اآلليات الفردية 
ظم اإليكولوجية  بإيكولوجيا السكان والمجتمعات والنُّ

.)Brown and others 2004(

والنيتروجين  الكربون  ذلك  في  بما  المغذيات،   64
أشكال  لدى  النباتات،  إلى  باإلضافة  والفوسفور. 
أخرى للحياة، مثل بعض أنواع البكتيريا، نفس قدرة 
تلتقط  التي  الحياة  أشكال  هي  وقليلة  النباتات. 

الطاقة الحرارية مباشرًة من هذا الكوكب.

اجتماعي  أيضي  نهج  باستخدام  ذلك  تحليل  ويمكن   65
بين  والمواد  الطاقة  تبادل  في  يبحث  اقتصادي، 
اإليكولوجية:  ظم  والنُّ االقتصادية  االجتماعية  ظم  النُّ
داخل  ل  وتحوَّ والمواد  الطاقة  تستخدم  كيف 
خالل  النفايات  منتجات  تنتج  وكيف  المجتمع، 
 Fischer-Kowalski and Hüttler( العملية  هذه 
Fischer-Kowalski and Weisz 1999؛  1998؛ 
ُنظمي  نهج  وهذا   .)Haberl and others 2016
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العمليات  من  كل  لتحليل  بيوفيزيائيًا  أساسًا  يوفر 
أن  ويضمن  واإليكولوجية،  واالقتصادية  االجتماعية 
األرض  موارد  استخدام  خفض  بين  الجمع  تحديات 
تطلعات  تحقيق  مع  االستخدام  هذا  طرق  وتغيير 
حساب  على  أو  بعضها،  عن  بمعزل  تعالج  ال  اإلنسان 
بعضها، بل تفهم من حيث ترابطها المتبادل. وبدمج 
المعارف من تخصصات مختلفة من العلوم الطبيعية 
البحوث  تطبيق  يمكن  واإلنسانية،  واالجتماعية 
نطاقات  على  االقتصادية  االجتماعية  األيضية 
القطاعات  الحضرية، ومن  إلى  العالمية  )من  مختلفة 
وقد  محددة(  مواد  توريد  سالسل  إلى  االقتصادية 
ومؤشرات  نماذج  تطوير  عملية  الدمج  هذا  وجه 

.)Haberl and others 2019( وقواعد بيانات

التي  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  أن  يعني  ال  هذا   66 
يتميز بها البشر أو أن البيولوجيا ال يمكن أن تؤخذ في 
ُتعتبر متجذرة  االعتبار، ولو جزئيًا، لتفسير خصائص 
المثال،  سبيل  على  البشري.  اإلدراك  في  حصرًا 
األخالقي  السلوك  بأن   )Waal 2009( وال  يحاجج 
مجتمعات  من  تطورت  قد  اإلنسانية  واألخالق 
من  بعضنا،  من  التعلم  على  قدرتنا  ولكن  الثدييات. 
خالل التكّيف الثقافي والتعاون على نطاق واسع، هي 
 Boyd( ما يجعل المجتمعات البشرية فريدة من نوعها
واإلطار  النهج  يتيح  ولذلك،   .)Vince 2020  2019؛ 
المفاهيمي األيضي االجتماعي االقتصادي، وهما أكثر 
أو  بكل شيء  اإلحاطة  يدعي  نظري  إطار  مجرد  من 
تفسير  على  تساعد  عميقة  أفكارًا  بيانه،  إلى  يرمي 
Fischer- األنثروبوسين  سياق  في  البشرية  التنمية 

.)Kowalski, Krausmann and Pallua 2014(

حراريًا  مغلق  نظام  هو  األرضي  النظام  أن  يعني  ما   67
ولكنه ليس معزواًل، أي أن الحدود الدينامية الحرارية 
أشار  التي  االجتماعي،  االقتصادي  للنشاط  النظرية 
 Kåberger( بالضرورة  موجودة  ليست  البعض،  إليها 

.)Schwartzman 2008 ؛and Månsson 2001

 Lenton, الفقرة ببحث المناقشة في هذه  وتسترشد   68
.Pichler and Weisz 2016

 Fischer-Kowalski, Krausmann and Pallua  69
.2014

للتطور البيولوجي أو الثقافي/االجتماعي.  70

غّير التركيب الكيميائي للغالف الجوي، وأحد أسباب   71
إلى  أدى  األكسجيني  الضوئي  التمثيل  أن  هو  ذلك 
زيادة  إلى  أدى  ما  نفايات،  كمنتج  األكسجين  إنتاج 
تطورت  أن  وبعد  المرات.  بآالف  األكسجين  مستوى 
زيادة  إلى  آخر  رئيسي  انتقال  أدى  البرية،  النباتات 
الطاقة الملتقطة في المحيط الحيوي البحري والبري، 
إلى  األكسجين  مستويات  في  االرتفاع  من  ومزيد 
تركيزات في الغالف الجوي بأكثر من 15 في المائة. 
الغذائية  اإلمدادات  زيادة  جانب  إلى  االنتقال،  وهذا 
أكثر  أشكال حيوانية  تطور  مّكنا من  البرية،  للنباتات 
 Lenton, Pichler( الهوائية  المسارات  من  تعقيدًا 

.)and Weisz 2016

 Fischer-Kowalski, إلى  الفقرة  هذه  تستند   72
 Lenton, Pichler ؛Krausmann and Pallua 2014

.and Weisz 2016

Biggs and others 2016. ولها دور رئيسي في تطور   73
اإلنسان، إذ مكنت من الطهي، وساهمت في نمو الدماغ 

.)Wrangham 2009( وتعزيز التفاعالت االجتماعية

على الرغم من أنها أحدثت تحّواًل كبيرًا في األراضي،   74
للطاقة  الكلي  المجموع  على  ضئياًل  تأثيرها  كان 
أعداد  أن  هو  ذاك  أسباب  وأحد  البشر،  من  الملتقطة 

السكان كانت منخفضة أيضاً.

.Lenton, Pichler and Weisz 2016  75

المالحظة.  هذه  على  إليس  إلرل س.  ممتنون  ونحن   76
 Ellis, Beusen and Goldewijk يمكن االطالع على
 Ruddiman and ؛Ellis and others 2010 2020؛
هو  كما  إجماع  موضع  ليس  ولكنه   .others 2016

.Lenton 2016 مستعرض في

لم تحسم حتى اآلن األسباب التي دفعت المجتمعات   77
إلى االنتقال من نمط الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة، 
ال سيما وأن المزارعين األوائل كانوا في وضع صحي 
وعلى  الثمار،  وجامعي  الصيادين  من  أسوأ  وغذائي 
األرجح كان عليهم أن يشاركوا بأعمال تتطلب مشقة 
 Mummert and others )Larsen 1995؛  أكبر 
تغّيرات  أن  هو  أحدها  مختلفة،  والتفسيرات   .)2011
أيضًا  االطالع  )كما في Scott 2017، ويمكن  مناخية 
إليه سكوت  أشار  ما  على Lilley 2017( دفعت نحو 
)Scott 2017( بأنه فرضية بوِسَرب بشأن المالذ األخير 
)Boserup 1965(، أي أن الحوافز االقتصادية أجبرت 
وهناك  الزراعة.  إلى  االنتقال  على  المجتمعات  هذه 
أيضًا تفسيرات على أساس ُنظم متكّيفة معقدة تعتمد 
 Ullah, Kuijt and Freeman( على الظروف المحلية
الحياة  كانت  األولي،  الدافع  عن  النظر  بغض   .)2015
مع  السكان،  لغالبية  بالنسبة  صعبة  األولى  المدن  في 
واالفتقار  المرض،  بسبب  الوفيات  معدالت  ارتفاع 
إلى الصرف الصحي، وسوء التغذية، وساعات العمل 
الطويلة الالزمة للحفاظ على المزارع الهشة والمواشي 
)Algaze 2018(. وحاجج سكوت )Scott 2017( بأن 
داخل  السكان  إلبقاء  كان  المدن  أسوار  تشييد  سبب 
للحماية، إن لم يكن أكثر. وكانت  المدن بقدر ما كان 
المدن األولى هشة، تكتنفها مخاطر األوبئة والضغوط 
اإليكولوجية المحلية )التآكل نتيجة استنفاد الغابات 
في منابع األنهار، والملوحة نتيجة للري، ما قد يفسر 
للملوحة  القمح إلى الشعير األكثر تحماًل  االنتقال من 
في أوائل مدن ما بين النهرين(، التي أدت إلى تشتيت 
ما  )في  بأكملها   حضارات  بل  عديدة،  مدن  سكان 
تعارض  من  الرغم  على  انهيار،  بأنه  عادة  يوصف 
وتعقيدها؛  العمليات  هذه  مدة  مع  التوصيف  هذا 
  .)Butzer and Endfield 2012 ؛Butzer 2012a, b
 والمدلول السلبي لمصطلح “االنهيار” ينم عن افتراض 
بأن السكان كانوا أفضل حااًل في المدن قبل التشتت، 
حد  إلى  ذهب   )Diamond 1987( دياموند  أن  بيد 
االقتراح بأن االنتقال إلى الزراعة كان أسوأ خطأ في 
تاريخ البشرية. وعلى هذه الشاكلة، خّيم عدم اليقين 
السنوات.  آالف  مدى  على  الزراعة  إلى  االنتقال  على 
الوفيات في  الكبير في معدالت  االرتفاع  لكن، ورغم 
 المدن األولى، كانت معدالت المواليد أعلى منها )وأحد 
عدد  من  الحد  إلى  الحاجة  عدم  هو  ذلك  أسباب 
الذين  الثمار  وجامعي  الصيادين  بخالف  األطفال، 
نقلهم(،  إلى  الحاجة  بسبب  األطفال  عدد  من  حدوا 
وإلى حد كاٍف للتمكين من حدوث انتقال ديمغرافي 
عدد  في  مستمرة  زيادات  إلى  الوقت  مرور  مع  أدى 
األمر  آخر  في  احتجزتهم  الذين  المستقرين،  السكان 
.)Bocquet-Appel 2011( عمليات نمو المدن والدولة

رئيسية  كوسيلة  الزراعة،  إلى  االنتقال  يحدث  لم   78
 1500 عام  حتى  السكان،  من  كبيرة  لنسبة  للعيش 
 ،)Lenton, Pichler and Weisz 2016( ميالدي 
عديدة  سكانية  فئات  ظلت  الوقت،  ذلك  بعد  وحتى 
“برابرة”  كـ  المجموعات  إلى هذه  أشير  رحاًل. وطالما 
السجل  في  تحيز  على  يدل  ما  الوقت،  ذلك  في 
في  القاطنون  “المتحضرون”  رواه  الذي  التاريخي 
المدن )يمكن االطالع على Beckwith 2009 من أجل 

رواية لهذه الدينامية في أوراسيا(.

 Goldstone( غولدستون  وصف  المثال،  سبيل  على   79
الرومانية  اإلمبراطورية  مثل  وأماكن،  فترات   )2002
اسم  عليه  أطلق  مما  الهولندي،  الذهبي  والعصر 
والتبادل  المتطور  التخصص  أدى  حيث  “االزهرار”، 
الفعال إلى زيادة دخل الفرد فوق المعايير التاريخية 

للمجتمعات الزراعية. ولكن هذه الفترات كلها ووجهت 
بحدود النظام االجتماعي االقتصادي األيضي المرتكز 

على الزراعة.

 Lenton, Pichler and تقديرات  إلى  باالستناد   80
السكان  عدد  بلغ   ،1850 عام  وفي   .Weisz 2016 
1.3 مليار نسمة، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 
كان عدد  اإلجمالي 800 دوالر دولي؛ وفي عام 2000 
السكان 6 مليارات نسمة، وكان نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي 6,600 دوالر دولي.

 2019 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  في  ورد  كما   81
.)UNDP 2019c(

.Nunn 2020a, b  82

.Butt and others 2019  83

.Haberl and others 2011  84

ما قد يعني، على المدى الطويل جدًا، تسخير الطاقة   85
اإلشعاع  يفعله  ما  ذلك  في  )بما  الشمس  من  مباشرًة 
وهطول  الرياح  مثل  الجوي،  الغالف  لدورة  الشمسي 
المواد  بكمية  محدود  النووي  واالنشطار  األمطار(. 
)كيفية  المواد  تلك  تدوير  وتحدي  االنشطارية 
النووي  فاالندماج  النووية(.  النفايات  مع   التعامل 
أن  كما  وفير،  الهيدروجين  ألن  أقل  تحديات  يطرح 
خامل،  غاز  هو  الهيليوم،  أي  االندماج،  نفايات  منتج 
ولكنه ال يزال يمثل تحديات علمية وتكنولوجية كبيرة.

 :)Kleidon 2010, p. 1303( كاليدون  قال  كما   86
التل،  أسفل  إلى  المياه  وتتدفق  المادة،  “تختلط 
أمر  يحدث  لم  وإذا  رماد.  إلى  يحترق   والخشب 
في  آجاًل،  أم  عاجاًل  برمتها،  المادة  ستنتهي  آخر، 
في  المياه  وستجمع  شيء،  كل  من  موحد  مزيج 
األحيائية  الكتل  جميع  وستحترق  العالم  محيطات 
إلى رماد. وستفضي كافة العمليات إلى حالة ‘كوكب 
التدفقات،  لدفع  تدرجات  دون  الميت’،   األرض 
الحياة.  نشاط  لتفعيل  متوفرة  حرة  طاقة   وال 
بيد أن النظام األرضي ليس في حالة 'ميتة' ]...[ وال بد 
لبعض العمليات أن تحدث لتوجد التدرجات ومصادر 
أداء  إلى  تحتاج  العمليات  ]...[. وهذه  الحرة  الطاقة 
أنشطة فيزيائية وكيميائية لفصل المادة، ولنقل المياه 
بصورة  أو،  الرماد،  من  الخشب  وإلنتاج  األعلى،  إلى 
عامة، إلنشاء التدرجات للحفاظ على جريان عمليات 
التدوير العالمية. في مثل هذه الحالة 'الحية' للنظام 
الحرة  للطاقة  المستمر  التدفق  فإن   ”،]...[ األرضي 
التي تمّكن من هذه العمليات مدين للقسر اإلشعاعي 
للشمس. ويمكن أيضًا االستفادة من الطاقة الحرارية 
الطاقة  مصدر  إن  المطاف،  نهاية  في  ولكن،  لألرض. 
النظام  إلى  الداخل  الوحيد  النطاق  الواسع  الحرة 
 األرضي يأتي من الشمس. يمكن االطالع أيضًا على 

.Kleidon 2012

يمكن االطالع مثاًل على UNEP 2020c. وفي ما يتعلق   87
Kemppinen and others 2020؛  على  بالغابات، 
يتعلق  ما  وفي   .Cook-Patton and others 2020
 Österblom, Wabnitz and على  بالمحيطات، 

.Tladi 2020

.Watari and others 2019  88

.Beylot and others 2019  89

.Rehbein and others 2020  90

.Sonter and others 2020  91

.Sovacool and others 2020  92

.Krausmann and Fischer-Kowalski 2013  93

.Weisz, Suh and Graedel 2015  94
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يمكن تعريف “التحّول” أو “التحّول الجذري” بمقارنته   95
االستجابات  تعديل  عن  ينبثق  والتكّيف  التكّيف.  مع 
الداخلية  وللعمليات  المتغّيرة  الخارجية  للمحفزات 
أو  المحلي  المجتمع  أو  التجارية  األعمال  )مثل 
المدينة أو االقتصاد( بحيث تبقى على مسار التنمية 
الحالي. ومن األمثلة على ذلك: تحّول المزارعين إلى 
محاصيل أكثر تحماًل للجفاف أو رفع شركات التأمين 
ألقساطها للتكّيف مع تغّير المناخ. ومن ناحية أخرى، 
أساسه  من  جديد  نظام  إنشاء  على  التحّول  ينطوي 
االقتصادية  أو  اإليكولوجية  الظروف  تجعل  عندما 
لالستمرار.  قابل  غير  القائم  النظام  االجتماعية  أو 
وقد يشّكل هذا النوع من التحّول تحديًا للسلوكيات 
تسببت  التي  والعقليات  التجارية  األعمال  ونماذج 
الوجه،  الكوكب أصاًل. ومن هذا  الخطير على  بالتغّير 
شيء،  كل  في  قصوى  بتغييرات  التجوالت  تتسم 
واألعمال  األدوار  إلى  الموارد  وتدفقات  النفوذ  من 
مختلف  على  المسار  يتغّير  أن  ويجب  الروتينية. 
والسلوكيات  الممارسات  من  المجتمع،  مستويات 
العالم.  إزاء  والرؤى  القيم  إلى  واألنظمة  القواعد  إلى 
وتؤكد البحوث أيضًا على أن نجاح التحّوالت يستلزم 
تغيير العالقات بين البشر أنفسهم، وكذلك بين البشر 
 Olsson and ؛Folke and others 2010( والطبيعة
على  غاالز  لفيكتور  ممتنون  ونحن   .)others 2017
هذه الصياغة لمصطلح “التحّول”. مصطلح “التحّول” 
له منتقدوه، الذين يزعمون بأن هناك إساءة استخدام 

.)Blythe and others 2018( له في أدبيات التنمية

 Galaz, Collste هذا القسم واإلطار 1-1 مقتبسان من  96 
على  أيضًا  االطالع  يمكن   .and Moore 2020 

.Maffi 2005

.Nyström and others 2019  97

هج  النُّ بين  الرابط  حول  المعلومات  من  لمزيد   98
 Sterling على  االطالع  يمكن  والرفاه،  البيوثقافية 

.and others 2017

.Merçon and others 2019  99

 Merçon and others ؛Maffi and Woodley 2012  100
.Pungetti 2013 2019؛

.Maffi 2005, p. 602  101

 Speldewinde ؛Cunsolo Willox and others 2012  102
.and others 2009

 Njwambe, Cocks ؛Masterson and others 2017  103
.Stedman 2003 ؛and Vetter 2019

.Stedman 2016  104

 Jacquet and Albrecht and others 2007؛   105
.Marshall and others 2019 ؛Stedman 2014

.Albrecht and others 2007  106

 Adger and others Adger and others 2013؛   107
.Clayton and others 2015 2009؛

.Brown and others 2019  108

بعض  وتشير   .Enqvist and Ziervogel 2019  109
البينات إلى أن التغّيرات في الشعور بالمكان واالنتماء 
اآلخرين،  أكبر من  بدرجة  البعض  على  تثقل  والهوية 
للمخاطر  المعرضين  وتؤثر بشكل مباشر على األفراد 
 Njwambe, Cocks and( واالجتماعية  االقتصادية 
Vetter 2019(. وحس التعلق قد يحدث أيضًا شعورًا 
قويًا بالتماهي مع الوضع الراهن، ويكشف عن حدود 
ثقافية واجتماعية ونفسية للتكّيف مع تغّير المحيط 
الحيوي )Adger and others 2013(، فيضع حواجز 

.)Turner and others 2016( أمام التحوّل

.Brondizio and Tourneau 2016  110

.Garnett and others 2018  111

على  أيضًا  االطالع  يمكن   .Fa and others 2020  112
 Brondizio and  Garnett and others 2018؛ 

.others 2019

Díaz and others 2019b, p. 14. وبدون بدائل مؤاتية   113
واقتصادية  اجتماعية  ضغوط  ومع  الرفاه،  لتحسين 
أن تحّول بعض  يمكن  “التنمية”،  أو  البقاء  بين  تخّير 
السكان األصليين والمجتمعات المحلية )أو ال تستطيع 
البيولوجي  بالتنّوع  الغنية  األراضي  تحويل(  مقاومة 
إلى مناظر طبيعية لألنشطة الكثيفة االستهالك للموارد، 
 Brondizio and( وغيرهما  والتعدين  الزراعة  مثل 

 .)Heinimann and others 2017 ؛others 2019

.Simpson 2017 ؛Bargh 2007  114

.Lansing and others 2017  115

 Brondizio and ؛Borrows and Rotman 1997  116
Thornton and Deur 2015؛  others 2019؛ 

.Toniello and others 2019

بالفعل، فنسبة تقرب من 72 في المائة من المؤشرات   117
التي  البيولوجي  التنّوع  فقدان  لرصد  المختارة 
يستخدمها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
ظم  النُّ وخدمات  البيولوجي  بالتنّوع   المعني 
اإليكولوجية، ال تزال تظهر انخفاضًا في المناطق التي 
محركات  أن  إلى  يشير  ما  األصليون،  السكان  يقطنها 
على  األمر  آخر  تطغى  أن  يمكن  العالمية  التغيير 
األصليون  السكان  يبذلها  التي  المحلية  اإلدارة  جهود 
.)Brondizio and others 2019( والمجتمعات المحلية

 Brondizio and Brondizio and others 2016؛   118
.Mistry and Berardi 2016 ؛Tourneau 2016

.Latulippe and Klenk 2020  119

.Tengö and others 2014  120

Steffen and others 2018, p. 8254. ورأى داونينج   121
وآخرون )Downing and others 2020( أن التحّول 
كان  لما  مشابهة  ديناميات  إلى  عودة  مجرد  ليس 
عليه عصر الهولوسين، بالوصول إلى ظروف مشابهة 
في  التحّول  بعد  سيما  ال  العصر،  ذلك  عليه  كان  لما 

تفاعالت وعمليات النظام االجتماعي واإليكولوجي.

والمحيط  اإليكولوجية،  ظم  النُّ جميع  سمة  فالتجدد   122
التنمية  لمفهوم  مبكرة  صياغة  وفي  برمته.  الحيوي 
لحفظ  العالمية  االستراتيجية  في  المستدامة 
هو  اإلطار  كان   ،1980 عام  صدرت  التي  الطبيعة 
لكن  أحد(  يمسها  أن  دون  تركها  )ال  الطبيعة  استخدام 
 IUCN and( بما يتيح لها التجدد إلى أجل غير مسمى
others 1980(. وبعد استعارة مفهوم من اإليكولوجيا، 
تعرف،  التي  إيكولوجي  نظام  استيعاب  قدرة  وهو 
بصورة عامة، بأنها الحد األقصى ألعداد السكان الذين 
أجريت  عليهم،  يحافظ  أن  إيكولوجي  لنظام  يمكن 
 محاوالت لتقدير قدرة استيعاب الكوكب للبشر، لتوفر 
م على أساسه الضغوط الواقعة حاليًا.   معيارًا عامًا تقيَّ
بسيطة،  مهمة  ليس  االستيعاب  قدرة  تقدير  أن  غير 
وتفاعلها  االجتماعية  العمليات  تعقيد  بسبب  وذلك 
وإيرليخ  ديلي  أفاد  وكما  اإليكولوجية.  ظم  النُّ مع 
 )Daily and Ehrlich 1996( قد يكون المفهوم المهم 
 هنا هو قدرة االستيعاب االجتماعية. وتوسع كوهين 
مفيدًا  التوضيح  في   )Cohen 1995, p. 343( 
بأن: “قدرة استيعاب البشر تعتمد على كلٍّ من القيود 
والخيارات  تامًا،  فهمًا  بعد  ُتفهم  لم  التي  الطبيعية 
توزيع  مستوى  متوسط  بشأن  والجماعية  الفردية 
السياسية،  والمؤسسات  والتكنولوجيا،  المادي،  الرفاه 
األسرية،  والهياكل  االقتصادية،  والترتيبات 
الديمغرافية،  الترتيبات  من  ذلك  وغير  والهجرة، 
والبيولوجية،  والكيميائية  الفيزيائية  والبيئات 

والقيم  الزمني،  واألفق  والمخاطر،   والتغّيرية 
التي  العوامل  أحد  السائدة.  والتوجهات  واألذواق 
يستوعبهم  أن  يمكن  الذين  األشخاص  عدد  تحدد 
كوكب األرض هو عدد الذين سيرتدون ثيابًا مصنوعة 
من القطن مقابل عدد الذين سيرتدون تلك المصنوعة 
من البوليستر؛ وعدد الذين سيتناولون اللحوم مقابل 
الذين  وعدد  الفول؛  براعم  سيتناولون  الذين  عدد 
يريدون مواقف  الذين  مقابل عدد  منتزهات  يريدون 
الوقت،  بمرور  الخيارات  هذه  ستتغّير  للسيارات. 
األرض  لكوكب  يمكن  الذين  البشر  عدد  معها  فيتغّير 
أن يستوعبهم. ]...[ وال يمكن تعريف قدرة استيعاب 
المناطق األخرى طالما تتاجر  البشر لدولة بمعزل عن 
استخدام  في  وتشارك  أخرى،  دول  مع  الدولة  هذه 
موارد عالمية كالغالف الجوي، والمحيطات، والمناخ، 

والتنوّع البيولوجي”.

.Downing and others 2020  123

ثمانينات  منتصف  في  هذا  عن  كيتس  روبرت  كتب   124
القرن الماضي )Burton and Kates 1986(. وبحلول 
الجذري  التحّول  بأن  بدأ يحاجج  عام 2012، كان قد 
ضروري في ضوء عدم كفاية الخطوات اإلضافية في 
 Kates, Travis and( المناخ التكّيف مع تغّير  سياق 

.)Wilbanks 2012

.Nyström and others 2019  125

 Monasterolo Battiston and others 2017؛   126
.WEF 2020d ؛Stern 2013 2020؛

.Stern 2013  127

.Steffen and others 2018, p. 8253  128

.Lenton and others 2019  129

.Brondizio and others 2019  130

.Keys and others 2019  131

 ،)Holling 1973( هولينغ  صاغه  الذي  الشكل  في   132
االضطرابات،  من  كبيرة  مجموعة  ضمن  البقاء  بعد 
من  متصل  واجتماعي  اقتصادي  نظام  سيتحّول 
فولك  صاغ  وقد  آخر.  توازن  نحو  مستقرة  حالة 
وحاجج   ،)Folke 2016( أتم  نحو  على   الشكل 
بأن   )Arrow and others 1995( وآخرون   أرو 
اعتباره  يمكن  متصاًل  وإيكولوجيًا  اقتصاديًا  نظامًا 
مستدامًا إذا ما كان منيعًا بهذا المعنى. وألن بعضًا من 
واالبتكار  التنّوع  أجل  من  ضروري  والتغيير  التباين 
بأنه  االستقرار  فهم  ينبغي  ال  الطويل،  األجل  على 
ورأى   .)Anderies 2015( االنكفاء  أو  الركود  يعني 
 )Carpenter and others 2015( وآخرون  كاربنتر 
لوقوع  التباين  لبعض  المجال  إتاحة  المهم  من  أنه 
أن  على  بّينات  التاريخ  وفي  واالبتكارات.  التطور 
ظم  عمليات إعادة تشكيل جذرية لتفاعل البشر مع النُّ
تتطلب   )Biggs and others 2016( اإليكولوجية 
بين  للتفاعالت  النطاق  وواسع  جذري  ترتيب  إعادة 
بيد   )Westley and others 2011( والطبيعة  البشر 
التعريف  هذا  على  يعترضون  البيئة  علماء  بعض  أن 
بين  وتجمع  األبعاد  متعددة  أنها  يرون  التي  للمنعة، 
الموضعي عبر توازنات  الثبات والمقاومة واالستقرار 

.)Donohue and others 2016( متعددة

Reyers and others 2018, p. 276. يمكن االطالع   133
.Lenton 2020 أيضاً على

.Mandle and others 2019  134

ونحن ممتنون إلرل س. إليس على هذه الصياغة.  135

 Scoones and Scoones 2016؛  في  مبّين  هو  كما   136
others 2020. وفي سياق مساهمة األراضي والطبيعة 
 Ellis, Pascual and للبشر، يمكن االطالع أيضًا على

.Mertz 2019
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.Lenton, Pichler and Weisz 2016  137

.Davis and others 2018  138

.Poore and Nemecek 2018  139

Clark and others 2020. للمزيد عن إمكانية التغيير   140
االنبعاثات من  المتناولة من أجل خفض  األغذية  في 
 Theurl and على  االطالع  يمكن  الغذائية،  ظم  النُّ

.others 2020

يقترح   .Krausmann and others 2017b  141
 Zalasiewicz and others( وآخرون  زاالسيويك 
2017( أن الوزن المادي للمحيط التكنولوجي، أي كل 
ما أنشأه البشر ماديًا على الكوكب، أثقل بمئات آالف 

األضعاف من حجم الكتلة األحيائية البشرية.

.Haas and others 2015  142

.Graedel and others 2015  143

تام  مكّمل  المواد  هذه  من  كل  البدائل،  غياب  في   144
إزاء  األسعار  زيادة  فإن  لذا  المقصودة،  الستخداماته 
نحو  التحّول  في  فعالة  تكون  لن  مثاًل،  مّطردة،  ُندرة 

مواد معدنية أخرى.

.Haas and others 2015  145

 Weisz, Suh ؛Lenton, Pichler and Weisz 2016  146
.and Graedel 2015

.Krausmann, Wiedenhofer and Haberl 2020  147

فعل  وكذلك   .Lenton, Pichler and Weisz 2016  148
توماس مالثوس، ولكن ربما يعود ذلك أيضًا إلى عدم 

اعترافه بأهمية والية البشر على حياتهم.

.Weisz and Clark 2011  149

األمم  برنامج  من  نورونها  لليجيا  ممتنون  ونحن   150
المتحدة للبيئة على هذه الصياغة. وتردد هذه الفكرة 

.Ellis and others 2018 ما ورد في

.Haskel and Westlake 2018  151

.Court and Sorrell 2020  152

.Vollset and others 2020  153

ارتبطت بواعث  Haberl and others 2019. وقد   154
بالسكان،  األحيان،  من  الكثير  في  البيئة،  على  القلق 
تفاعل  طريقة  هو  المسألة  هذه  في  ما  أهم  أن  مع 
 Bongaarts and( األخرى  العوامل  مع  السكان 
بمعادلة  أحيانًا  هذا  عن  ويعّبر   .)O‘Neill 2018
السكان  عدد  ضرب  حاصل  البشر  تأثير  فيها  يساوي 
اسم  عليها  )ويطلق  والتكنولوجيا  الثروة  بمستوى 
اإلنجليزية:  للكلمات  اختصار  في    IPAT معادلة 
 human impact )I(, population )P(, affluence
 IPAT معادلة  وانبثقت   .)A( and technology )T(
منها  والمقصود  والبيئية،  اإليكولوجية  العلوم  من 
العناصر  لهذه  المركبة  لآلثار  معياري  دليل  وضع  هو 
من  وقت  أي  في  المهم،  أن  وتوضيح  الثالثة، 
ونشأت  عنصر.  كل  في  المستويات  هو  األوقات، 
مناقشات  من   IPAT لمعادلة  األولى  الصياغات 
وايرليخ   )Commoner 1971( كومونر  بين  دارت 
 ،)Ehrlich and Holdren 1971( وهولدرن 
وأضاءت على دور السكان واالستهالك. وللمزيد عن 
مثاًل  االطالع،  يمكن  وحدوده،  النهج  هذا  إمكانات 
Fischer-Kowalski and Amann 2001؛  على 
 Fischer-Kowalski, Krausmann and Pallua
لتطورات  سردًا   )Dietz 2017( ديتز  ويقدم   .2014
الحسبان  في  تأخذ  بحيث   IPAT لمعادلة  أخرى 
تطبيقات  من  العديد  وكذلك  العشوائية،  الديناميات 
ستابلفيلد  وينتقد  منها.  المشتقة  واألطر  المعادلة 
يتضمن  ال  ألنه  النهج  هذا   )Stubblefield 2018(
العالقات االجتماعية  الثقافة وال  للتاريخ وال  تقييمًا 

على  البشر  تأثير  كيفية  لفهم  الالزمة  واالقتصادية 
ونطاقه. التأثير  وأسباب هذا  الطبيعة، 

.Elmqvist and others 2019  155

مجتمعاتنا  بأن  الحجة  عن  وللمزيد   .Malhi 2014  156
.Dorling 2020 تتباطأ بالفعل، يمكن االطالع على

 Bettencourt and others Bettencourt 2013؛   157
اإلحصاءات  بشأن  متكامل  للمزيد عن منظور   .2007
 Bettencourt الناشئة في المدن، يمكن االطالع على

.2020

.Seto and others 2017  158

Ord 2014. وهذا هو كذلك المسوغ المنطقي للعديد   159
من نماذج النمو الذاتية )Jones and Romer 2010؛ 
انخفاض  يعني  قد  العكس،  وعلى   .)Kremer 1993
لرأي  وفقًا  االقتصادي،  النمو  نهاية  السكان   عدد 

.)Jones 2020( جونز

 Bettencourt and others Bettencourt 2013؛   160
.2007

بارتا  إلى  أرو  كينيث  كتب  وكما   .Malhi 2014  161
العالم  هذا  في  يولد  شخص  كل  فإن  داسغوبتا، 
واحد  ودماغ  بذراعين  أيضًا  ولكن  واحدن  بفم   يأتي 

.Dasgupta 2019

.WCED 1987, p. 1  162

.Malik 2020  163

الفرعي  الجزء  هذا  من  والكثير  الفقرة  هذه  تتبع   164 
.)Sen 2013, 2014( ما حاجج به سين

االستدامة  تنطوي  ثم،  ومن   .Solow 1993, p. 168  165
على معيار مختلف عن معيار تعظيم الرفاه، مما يؤدي 
ينطوي  التي  تلك  عن  مختلفة  إنمائية  مسارات  إلى 

عليها هدف تعظيم الرفاه.

.Gough 2015, 2017, 2019  166

أظهر أناند وسين )Anand and Sen 2000( أن تحديد   167
االستدامة.  ينتهك  قد  كمعيار  للمعيشة  أدنى  مستوى 
بين  الموارد  توزيع  نماذج  سياق  في  ذلك  ويظهر 
مختلف األزمنة. وتقارن هذه النماذج بين ثالثة معايير 
واالستدامة،  المعيشة،  لمستوى  األدنى  الحد  هي: 
واألفضلية. وتخلص إلى أنه ال معيار يمكن استنباطه 
من اآلخرين، وأن كل منهم مستقل منطقيًا عن غيره. 
منخفض  الستهالك  مسارات  توليد  الممكن  ومن 
االستهالك  مسارات  كانت  إذا  صفري،  حتى  أو  جدًا، 
 تنطوي على تعريض حياة البشر للخطر، كما ورد في 
بتطوير  النموذج  يرتبط  حيث   ،Jones 2016
الممكن  من  يزال  ال  ولكن  الحياة،  تهدد  تكنولوجيات 

تفسير النتائج في السياق األوسع لالستدامة.

.Raworth 2017  168

.Leach, Raworth and Rockström 2013  169

Pasgaard and Dawson 2019. وتطرح هذه النقطة   170
 Leach and others أيضًا ولكن بطريقة مختلفة في

2018، مع اإلشارة إلى أن النهج ال يتناول اإلنصاف.

.Coote 2015 كما في  171

.UNDP 2019c  172

اإلمكانات  نهج  باستخدام  مهمة  مساهمات  مت  قدِّ  173
 )Robeyns 2016, 2017 في  المذكور  )بالمعنى 
مثاًل  االطالع  ويمكن  االستدامة.  مع  روابط  إلنشاء 
 Lessmann Crabtree 2012, 2013, 2020؛   على 
 Rauschmayer and and Rauschmayer 2013؛ 

.Lessmann 2013

.Tessum and others 2019  174

 Anderson على  االطالع  يمكن  األمثلة،  من  لمزيد   175
.Schell and others 2020  ؛and others 2020

أدبيات  إلى  الخارجي  الضرر  إجمالي  قيمة  تستند   176
ناتج  مجموع  بوصفها  وتحسب  البيئية  المحاسبة 
وموقع  بالملّوثات  واالنبعاثات  الهامشية  األضرار 
ملّوث  لكل  الهامشية  األضرار  وتحسب  المصدر. 
األضرار  تحدد  متكاملة  تقييم  نماذج  باستخدام 

االقتصادية الكاملة لكل مصدر.

 Tschofen, Azevedo and Moreno-Cruz 2019؛   177
.Muller 2019

.Holland and others 2020  178

ولكن   .Tschofen, Azevedo and Muller 2019  179
أن  يمكننا  ال  أنه  هو  األول  تحفظين.  النهج  هذا  على 
فشبكات  واحد،  قطاع  إلى  بكاملها  المساهمات  نعزو 
اإلمداد  سالسل  خالل  من  الصناعات  تربط  اإلنتاج 
مثل  قطاع  ففي   .)Baqaee and Farhi 2019(
إلى  الخارجي  الضرر  إجمالي  نسبة  تزيد   الزراعة 
القيمة المضافة على 1 )بمعنى أن األضرار االقتصادية 
التي يسببها أكبر من القيمة التي يوجدها(، ولكن قد 
توجدها  التي  القيمة  أن  هو  ذلك  أسباب  أحد  يكون 
تقديم  من  التمكين  )مثل  القطاع  هذا  خارج  الزراعة 
الخدمات( لم تؤخذ بكاملها في الحسبان. والثاني هو 
أن التلّوث المحلي قد يتأثر بنقل التلّوث عبر الغالف 
بفعل  تحديدها  يصعب  بعيدة،  مصادر  من  الجوي 
للوفيات  العالمية  التقديرات  وتشير  الدولية.  التجارة 
المبكرة بفعل التلّوث بالمواد الجسيمية الدقيقة )بقطر 
2.5 ميكرون( إلى أن 12 في المائة منها ارتبط بملّوثات 
حدثت  التي  غير  أخرى  منطقة  في  منبعثة   للهواء 
بالسلع  ارتبط  منها  المائة  في  و22  الوفيات،   فيها 
 والخدمات الُمنتجة في منطقة ما وكان من المفترض أن 
.)Zhang and others 2017( تُستهلك في منطقة أخرى

من  بداًل   ،)Sen 2013, p. 9-10( سين  وبعبارة   180
“حرية  على  البشرية  التنمية  تؤكد  االحتياجات، 
األجيال المقبلة في عيش الحياة التي ينشدون بدافع 
لهم )بغض النظر عما إذا كان ذلك يتوافق مع مفهومهم 
الخاص ‘الحتياجاتهم’، ناهيك عن مفهومنا نحن لهذه 

‘االحتياجات’(”.

.Tetlock 2003  181

 Crist يمكن االطالع أيضًا على .Crist 2018, p. 1242  182
.Crist, Mora and Engelman 2017 2007؛

.Nussbaum 2019, p. 125  183

بابكوك )Babcock 2020(، مثاًل، يدعو إلى أنطولوجيا   184
جديدة لألنثروبوسين، تكشف عن التحيزات المفرطة 
في ميلها إلى البشر، التي بدأت بعصر التنوير )وطورها 
فالسفة مثل كانط وهيوم وديكارت( بصياغات للواقع 
عالم  عن  البشر  فصلت  اإلنسان  وعقل  والسببية 
الطبيعة. وشدد بابكوك على أن األنطولوجيا الجديدة 
العقلية  البنى  لهذه  تصورات  إلى  تستند  وأن  بد  ال 
نفسها ال تجعل من اإلنسان محورًا للوجود، بل تضيء 

على العالقة الديالكتيكية بين البشر وعالم الطبيعة.

.Stewart 2013, p. 7  185

.Fleurbaey 2020, p. 3  186

.UNDP 2019c  187

.Sen 2013  188

 Lutz, Muttarak and Striessnig Lutz 2017؛   189
.2014

 Sen( سين  أكد   .Barrett and others 2020b  190
عن  الفكر  فعالية  فصل  يمكن  “ال  أنه   )2013, p. 17
الحرية والقوة على المشاركة في صنع القرار”. وأشار 
 )Daw and others 2015, p. 6953( وآخرون   داو 
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البيئية  والحوكمة  القيم  “تعددية  أن  إلى  أيضًا 
اتخاذ  لتحقيق  أكبر  فرصة  يتيحان   ]...[ التداولية 

القرارات بشكل عادل ومستدام اجتماعياً”.

Barrett and others 2020a؛  إلى  باالستناد   191 
.Munshi and Myaux 2006

البلدان  عبر  والقيم  الثقافات  في  التنّوع  ضمن   192
المساواة  عدم  أوجه  استمرار  فواقع  والشعوب، 
والتعرض  الكوكب  على  الضغوط  في  اإلسهام   في 
أوساط  حصر  في  سببًا  ليس  الضغوط  هذه  لمخاطر 
أو  واحد،  بلد  حدود  ضمن  العام  األفكار  تداول 
كشف  وقد  للتحليل.  كوحدات  البلدان  الستخدام 
سين )Sen 2005( عن مخاطر بناء حواجز غير قابلة 
للتقاطع بين القيم والمطالبات األخالقية لدى مختلف 
الثقافات، إذ يؤدي ذلك إلى طمس االختالفات داخل 
عدم  أوجه  تظل  الواحد،  البلد  في  فحتى  البلدان: 
عدم  أوجه  من  وغيره  العرق،  أساس  على  المساواة 
عدم  أوجه  تتبّين  ال  ولذا،  قائمة.  األفقي،  المساواة 
أنماط  في  البلدان  بين  فوارق  في  فقط  المساواة 
تحدٍّ  األنثروبوسين  أن  وكما  واالستعمار.  التصنيع 
جوهره،  في  أيضًا،  فهو  جمعاء،  البشرية  أمام  يمثل 
للتدقيق  الجميع  تشمل  عملية  وضع  إلى  دعوة 

والتداول العام لألفكار، داخل حدود البلدان وعبرها.

البشرية  التنمية  أهمية  لفهم  ينبغي  ال  ذلك،  “ومع   193
كوسيلة”  أهميتها  على  يطغى  أن  غاية  بوصفها 

.)Anand and Sen 2000a, p. 2039(

.Anand and Sen 2000a  194

.Lele 2020, p. 63  195

في الواليات المتحدة األمريكية يتوقع 44 في المائة   196
خالل  المعيشة  مستويات  تسوء  أن  السكان  من 
أن  المائة  في   35 ويتوقع  المقبلة،  الثالثين  السنوات 
تبقى الظروف على حالها تقريبًا، ويتوقع 20 في المائة 
.)Parker, Morin and Horowitz 2019( ًفقط تحسنا

الفصل 2
النواحي  على  األدلة  من  المزيد  الفصل  هذا  يقدم   1
من  باالنتقال  يتعلق  ما  ففي  بإيجاز.  ولكن  الثالث، 
التأثير المحلي إلى التأثير العالمي، صار توسع األنواع 
 Williams and( اآلن  عالميًا  )النيوبيوتا(  المستقدمة 
التأثير  بحجم  يتعلق  ما  في  أما   .)others 2015
فاالنتقال الصناعي يعني بالنسبة إلى النظام األرضي 
باحتالل  أشبه  األرض  الحياة على  انتقااًل في طبيعة 
كمية  تسببت  لقد   .)Malhi 2017( لألراضي  النباتات 
دورة  في  اضطراب  بأكبر  التفاعلي  النيتروجين 
النيتروجين منذ أن ظهرت المسارات الرئيسية لدورة 
سنة  مليار   2.7 حوالي  منذ  الحديثة  النيتروجين 
كما   ،)Canfield, Glazer and Falkowski 2010(
إلى  الصخرية  الطبقات  من  الفوسفات  انتقال  سجل 
 Steffen( مسبوقة  غير  معدالت  السطحية  التربة 
المسبوق  غير  ضمن  ويندرج   .)and others 2015
المنشأ  البشري  الكربون  الحالي النبعاث  المعدل  أيضًا 
مقارنة بالسنوات الـ66 مليون الماضية، وهذا ما يضع 
 Steffen and( مستجدة  حالة  في  المناخي  النظام 
األليفة  والحيوانات  البشر  ويحتل   .)others 2016
التي  الكتلة  عن  ضعفًا   30 نحو  تزيد  أحيائية  كتلة 
تشغلها جميع الثدييات البرية الموجودة التي تحتاج 
فأكثر  أكثر  نحن  بها  نستأثر  ومساحة  موارد  إلى 
 Ceballos, )Bar-On, Phillips and Milo 2018؛ 
يتعلق  ما  في  وأما   .)Ehrlich and Raven 2020 
متزامن  المستقدمة  األنواع  فتوسع   بالتسارع 
 Williams( تقريبًا على المقياس الزمني الجيولوجي
الحديثة  البحوث  and others 2015(. فتشير بعض 
إلى أن حجم تعطيل دورة الكربون في األرض ال يتغّير 
الخارجية،  االضطرابات  أو  الخارجية  القوى  حسب 

)بشكل  للدورة  الجوهرية  بالديناميات  يتأثر  بل 
أكسيد  ثاني  إضافة  معدل  يتخطى  عندما  خاص، 
معدل  يتبدل  محددة،  عتبة  المحيطات  إلى  الكربون 
حدوث  تفاصيل  عن  بمعزل  التغّير  وشدة  التضخيم 
السريع  اإلرغام  تداعيات  تأتي  “قد  االضطراب(. 
مماثلة  البشرية  الزمنية  المقاييس  على  المستمر 
الزمنية  المقاييس  في  البطيء  اإلرغام  لنتائج 

.)Rothman 2019, p. 14813( ”الجيولوجية

.Lenton and others 2008, p. 1792  2

.Lenton and Latour 2018  3

.Steffen and others 2016  4

.Downing and others 2020  5

.Sen 2014  6

 Oreskes and Conway Mildenberger 2020؛   7
.2011

.Oreskes 2019  8

Sen 2014. يبّين هذا صحوة تحدث أيضًا بين معشر   9
الطبيعة،  البيولوجي/حفظ  التنّوع  في  المتخصصين 
ولم  الخاصة  وأدلتهم  رواياتهم  بنوا  أنهم  وعوا  فقد 
يمكن  الالزمين.  والعمل  المعرفة  بتمكين  يقوموا 
https://luchoffmanninstitute.org/ االطالع على
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التكنولوجيات  نشر  يمكن  إنه  يقولون  الذين  البيئية، 
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الحيز المتاح للسياسات العامة في المستقبل.

.Diffenbaugh and Burke 2019  73

.FAO and others 2020, p. 7  74

يناقش تقرير التنمية البشرية 2019 هذا التحسن كحالة   75
.)UNDP 2019c( تقارب في اإلمكانات األساسية
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التركيز التمثيلي 4.5 ومسار التركيز التمثيلي 8.5(.

 .Kulp and Strauss 2019 على  االطالع  يمكن   81
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تنطوي  أحياء  إلى  االنتقال  إلى  تميل  األمريكية 
هاملتون  أما  بكثير.  أعلى  مخاطر  مستويات   على 
)Hamilton 1995( فوجد أن الشركات الملّوثة تميل 
أكبر.  أقليات  عدد  تضم  مناطق  إلى  االنتقال  إلى 
المختلفة  النزعات  على  واضح  دليل  من  ما  ولكن، 
البيئية  المخاطر  عن  االبتعاد  إلى  األقليات   لدى 

.)Hunter and others 2003 يمكن االطالع على(

Kayumova, McGuire and Cardello 2019؛   155
.Kayumova and others 2015

.Ramirez-Andreotta 2019 ؛Mitchell 2011  156

.Nigra 2020  157

قامت دراسة شاملة لعدة قطاعات بتحليل أوجه عدم   158
من  شريكين  تضم  التي  األسر  تعرض  في  المساواة 
الواليات  في  الخطرة  الهواء  لملّوثات  نفسه  الجنس 
اإلصابة  مخاطر  أن  فوجدت  األمريكية،  المتحدة 
التنفسي  الجهاز  وأمراض  السرطانية  باألمراض 
الجنس  من  الشركاء  لدى  الملّوثات  تلك  عن  الناجمة 
المائة  في  و23.8  المائة  في   12.3 بنسبة  أعلى  نفسه 
الشركاء  لدى  المخاطر  بهذه  مقارنة  التوالي  على 
 Collins, على  االطالع  يمكن  جنسيًا.  المغايرين 

.Grineski and Morales 2017

.Hausman and Stolper 2020  159

.Satterthwaite 2003  160

.Bond and Sharife 2012  161

وفي   6 الفصل  في  المناقشة  على  االطالع  يمكن   162 
.Butt and others 2019

تسوية  إلى  التوصل  الضروري  من  ذلك،  لتحقيق   163
شواغل  ترجمة  بهدف  المؤسسي  للتحّول  حقيقية 
آليات  تتجاوز  تسوية  عامة،  سياسات  إلى  األقليات 
وحدها  تكون  لن  محددة  مشاريع  في  المشاركة 
القرارات.  اتخاذ  في  أكبر  نفوذ  ضمان  على  قادرة 

.Merino 2018 يمكن االطالع على

الفصل 3
.Sen 2014  1

 Griscom يمكن االطالع على المناقشة في الفصل 6؛  2
.and others 2017

.Frainer and others 2020  3

يشير Mann 2018 إلى تناقض مثير لالهتمام فيبعدنا   4
عن الثنائيات التي تناولها الفصل 1، والتي تميل إلى 
أن ترتبط بالقيم والنظريات الكونية المختلفة للعالقة 
األخضر  النمو  بين  ثنائيات  والطبيعة،  البشر  بين 
التناقض  ويكمن  النمو.  إلى  الحثيث  السعي  وانتقاد 
لها  يروج  )التي  األخضر”  “النمو  عن  األفكار  أن  في 
باالبتكار  اإليمان  على  تقوم  “سحرة”(  المدعوون 
التنمية؛  تحديات  لمعالجة  كوسيلة  البشري  واإلبداع 
النمو”  إلى  الحثيث  السعي  “انتقاد  عن  األفكار  أما 
على  فتقوم  “أنبياء”(  المدعوون  لها  يروج  )التي 
كشرط  البيئية  التوازنات  على  الحفاظ  على  التركيز 

ضروري لتحقيق الكفاف.

.UNDP 2019c  5

 Hamann and يمكن االطالع أيضًا على المسح في  6
.others 2018

واسعة  مجموعة  البيئية  االجتماعية  الفخاخ  تضم   7
من الحاالت، بما في ذلك شرك الفقر والفخاخ البيئية 
 ،)Barbier and Hochard 2019 )Barbier 2010؛ 
التي  الحاالت  من  أوسع  مجموعة  أيضًا  تشمل  لكنها 
المساواة  عدم  في  األساسي  العنصر  فيها  يتمثل 
لتصحيح  يكفي  لن  الموارد  من  المزيد  التمكين:  في 
Duraiappah 1998؛  )Chancel 2020؛  االختالالت 

.)Leach and others 2018

.Duraiappah 1998 يمكن االطالع على  8

الفرد  النسبي، مؤشر نصيب  األداء  إلعطاء فكرة عن   9
األدنى/األقصى  الحد  تحويل  هو  المادية  البصمة  من 
لنصيب الفرد من البصمة المادية، محتسبة على النحو 
األقصى  )الحد   / الملحوظة(  القيمة   – األقصى  )الحد 
– الحد األدنى(، باستخدام عينات الحد األدنى والحد 
يتراوح  إلى عام 2016. وهو  األقصى من عام 2000 
تناقصت  المؤشر،  قيمة  تزايدت  وكلما  و100.   0 بين 

الضغوط على موارد الكوكب.

 Smith and Ezzati( وعزتي  سميث  يستعرض   10
الصحة. وقد وجدا  العالقات في سياق  2005(  هذه 
بالنسبة  البيئية  والمخاطر  التنمية  بين  سلبية  عالقة 
الصحي:  الصرف  مثل  المعيشية  األسر  قضايا  إلى 
كلما تزايد الدخل، تناقصت المخاطر. أما بالنسبة إلى 
قضايا المجتمعات المحلية مثل التلّوث فيشيران إلى 
عالقة على شكل U مقلوبة )مع بعض االستثناءات(. 
وأما بالنسبة إلى القضايا البيئية العالمية مثل انبعاثات 

غازات الدفيئة فيشيران إلى عالقة سلبية.

باالستناد   ،2 الفصل  التحليل في  يمكن االطالع على   11
.Carleton and others 2020 إلى

يمكن االطالع على المناقشة في الفصل 2، باالستناد   12
.Carleton and others 2020 إلى بيانات من

 Wiedenhofer and ؛Harberl and others 2020  13
.others 2020
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تقيس  التي  البيئية  البصمة  حسابات  تسمح   14
وحدة  في  البيئية  والبصمة  البيولوجية  القدرة 
في  العجز  باحتساب  العالمية(  )الهكتارات  مشتركة 
القدرة  ناقص  )البصمة  بلد  لكل  البيولوجية  القدرة 
 Lin and others على  االطالع  يمكن  البيولوجية(. 

.2018

المقصود من التجميع عبر مجموعات البلدان الكبيرة   15
البلدان  وضع  تبيان  هو  الوسيطة  القيمة  باستخدام 
عند مستويات التنمية المختلفة، بما يتجاوز الثروات 

المحددة لكل بلد.

يمكن االطالع على Lin and others 2018 والبيانات   16
 https://data.footprintnetwork.org من  المحدثة 
 .)2020 األول/ديسمبر  كانون   28 في  عليها  )اطلع 
هو  العالمية  البيولوجية  القدرة  في  الكلي  العجز  إن 
حاصل ضرب صافي نصيب الفرد من الطلب في عدد 

األشخاص، وقد زاد أيضاً خالل الفترة المذكورة.

.Brundtland 1987, p. 54  17

الصعوبة  من  سولو  روبرت  حذر   ،1991 عام  في   18
بين أوجه عدم  التوتر  التي تطرحها مواجهة  العملية 
المساواة بين األجيال المختلفة وضمن الجيل الواحد 
)Solow 1991(. وبعد ثالثة عقود، كان التقدم المحرز 
 Leach and( وآخرون  ليتش  قالت  وكما  محدودًا. 
بين  الروابط  على  العمل  “إن   ،)others 2018, p. 1
ملحوظ”. ويشكل  بشكل  قليل  واإلنصاف  االستدامة 
تقرير التنمية البشرية لعام 2011 استثناًء لهذا الواقع 

.)UNDP 2011(

 Frankel في  واألدلة  المناقشة  على  االطالع  يمكن   19
.Venables 2016 2011؛

تخضع التجارة عادة لسيطرة “المدينة” وما ينتج عن   20
ذلك من اختالل هو “هدف” االستعمار. لالطالع على 
 Kleiman العشرين،  القرن  في  الفرضية  لهذه  تقييم 

.1976

عدم  وأوجه  التنمية  بين  المسار  في  ترابط  ثمة   21
 Acemoglu and المساواة. يمكن االطالع مثاًل على

.Engerman and Sokoloff 2005 ؛others 2001

.Newell 2005 ؛Cole and Foster 2001  22

للحصول على تحليل تجريبي عبر   .Murphy 2009  23
Stanbury and Rosen-  المهن، يمكن االطالع على

.man 2014

 Sutton Marschke and Vandergeest 2016؛   24
 Oreskes( لم يكن أورسكس .and Siciliano 2016
“إن  كتب:  فقد  األمر،  بهذا  ليتفاجأ   )2019, p. 158
العهد القديم، أساس األديان السماوية الثالثة الكبرى 
والقصص  األساطير  وكذلك  بالخلق،  يبدأ  العالم،  في 
سمينا  وسواء  البشرية.  المجتمعات  لمعظم  مة  المنظِّ
“عصر  أو  “الخلق”  أو  البيولوجي  التنّوع  األمر  هذا 
الحلم” أو “أمنا األرض”، فإن تغّير المناخ يهدده. وكل 
ما نعرفه من العلم والتاريخ واألدب واألخالق، يخبرنا 
أن االهتمام بإخوتنا في البشرية مرادف لرعاية البيئة 
اإلنسان  مثل  ثنائيات  في  التقسيم  وما  سيان.  فهما 
االزدهار  أو  البيئة،  مقابل  الوظائف  أو  البيئة،  مقابل 
مقابل البيئة، إال وهم خطير ابُتدع لتبرير الجشع. فهو 

يبرر بسخرية التدمير باسم رسول التقدم الزائف”.

.Crona and others 2016  25

Teh and others 2019. بالتالي، ستضطلع الشركات   26
بدور هام في رعاية المحيطات، بما في ذلك الحوار مع 

.)Österblom and others 2017( العلماء

.Leach and others 2018  27

.Leach and others 2018  28

.UNDP 2019c يمكن االطالع على  29

بمعنى  هنا  األفقي  المساواة  عدم  أوجه  ُتستخدم   30
الحياة  على  الوالية  أو  بالتمكين  يرتبط  محدد 
تكاليفه  وتوزيع  الطبيعي  المال  رأس  لتخصيص 
أوجه  تتطابق  السابقة،  األمثلة  بعض  وفي  ومنافعه. 
عدم  أوجه  مع  الفئات  على  القائمة  المساواة  عدم 
النتائج  بتوزيع  المتصلة  المساواة االجتماعية األفقي 
ذلك(.  شابه  وما  والصحة  والتعليم  )الدخل  األخرى 
وهذا أمر شائع، لكنه ال يحصل دائمًا. فحتى في ظل 
المساواة النسبية في النتائج أو الوفرة النسبية، ربما 
تكون بعض الفئات قد ُحرمت من قدرتها على تغيير 
الطريقة التي تتأثر بها بيئتها، فتتحمل عبء قرارات 
اإلنتاج  هياكل  تزيد  أن  ويمكن  آخرون.  يتخذها 
العالمية وظواهر مثل االقتران عن بعد من تفاقم هذا 
اإلنتاجية  الديناميات  في  تغّير  يؤدي  فقد  األمر، 
إلحدى الصناعات إلى إحداث آثار بيئية في الجانب 
الالزمة  الموارد  ُتستخرج  حيث  العالم  من  اآلخر 

الصناعة. لهذه 

فيها  تقل  مجتمعات  تحقيق  آليات  بشأن  لمناقشة   31
يمكن  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه 

.UNDP 2019c  االطالع

.Sen 2007, 2008 يمكن االطالع مثالً على  32

.Leach and others 2018  33

.Stewart 2014 يمكن االطالع على  34

.Levine, Frank and Dijk 2010  35

.UNDP 2019c  36

تبّين أن نمو الدخل له تأثير إيجابي ولكن ضئيل جدًا   37
.)Beja 2014( على السعادة على المدى الطويل

 Bellet and Colson-Sihra على  االطالع  يمكن   38
.Levine, Frank and Dijk 2010 2018؛

.Leach and others 2018  39

يمكن االطالع على المناقشة في الفصل 5 واإلضاءة   40
.UNDP 2019c 7-2 في

.Chancel 2020 يمكن االطالع على  41

سولو  قدر  االقتصادي،  النمو  محركات  تناول  عند   42
نسبة   )Kuznets  1971( وكوزنتس   )Solow 1957(
رأس  تراكم  خالل  من  تفسيرها  يمكن  ال  التي  النمو 
المال والقوة العاملة، بما يصل إلى 80 في المائة من 
هذه  وتفسير  االمريكية.  المتحدة  الواليات  في  النمو 
النسبة على أنها تغّير تكنولوجي يرسم صورة متفائلة 
التغّير  دام  ما  المستقبل،  في  النمو  إمكانات  عن  جدًا 
هذه  عزوا  الكثيرين  أن  غير  مستمرًا.  التكنولوجي 
النسبة المرتفعة جدًا إلى قياس رأس المال بشكل غير 
والتقديرات   .)Dasgupta and Mäler 2000( كامل 
األحدث عهدًا التي شملت اعتماد خدمات رأس المال 
اإلنتاجية  مساهمة  أوصلت  المال  لرأس  كُمدخل 
متعددة العوامل إلى 20 في المائة، فأدت إلى عكس 

.)Jorgenson 2018( التقديرات السابقة

Romer 1990. لنموذج يكون فيه الطابع االجتماعي   43
النمو  وراء  المحرك  هو  الفكري  للنشاط  المتبادل  أو 
االقتصادي، يمكن االطالع على Lucas 2009. لنماذج 
بتغذية  األفراد  بين  األفكار  نشر  فيها  يقوم  أخرى 
 Caicedo, Lucas and على  االطالع  يمكن  النمو، 
Garicano and Rossi- Rossi-Hansberg 2019؛ 

.Hansberg 2006

.Stiglitz and Greenwald 2014  44

االبتكار  نظام  نظام معقد. فيركز  االبتكار في  يحدث   45
الوطني على الشركات، لكنه يشمل أيضًا ُنظم البحث 
والتنظيمية،  المالية  والهيئات  والحكومة،  والتعليم، 
نظام  وفعالية  والمستهلكين.  المدني،  والمجتمع 
والتكنولوجيات  المعارف  تعلم  في  الوطني  االبتكار 

قدرات  على  كبير  حد  إلى  تعتمد  ونشرها  واعتمادها 
والبيئة  بينها،  ما  في  والروابط  الفاعلة،  الجهات  هذه 
على  االطالع  تتيحها.  التي  لالبتكار   المؤاتية 

.UNDP 2019c ؛UNCTAD 2018

 Seidl ؛O. Renn and others 2020 ؛J. Renn 2020  46
.and others 2013

.Muthukrishna and Henrich 2016  47

.Snider and others 2020  48

 Rotondi and others( وآخرون  روتوندي  يبّين   49
يرتبط  المحمولة  الهواتف  إلى  الوصول  أن   )2020
بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
المتصلة بالتمكين. وفي ما يتعلق بإمكانات تكنولوجيا 
التنمية  تحقيق  مجال  في  واالتصاالت  المعلومات 
 Fernández-Portillo المستدامة، يمكن االطالع على

.and others 2019

في ما يتعلق بجهود الهند في مجال الرعاية الصحية   50
.Agrawal 2020 الرقمية الشاملة، يمكن االطالع على

من  والنقل،  االقتصادي  النشاط  انكماش  بسبب   51
بنسبة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تنخفض  أن  المتوقع 
النسبة أكبر بست  المائة في عام 2020. وهذه  8 في 
مرات من االنخفاض القياسي السابق في عام 2009، 
وبشكل   .)IEA 2020b( المالية  األزمة  سببته  الذي 
معادلة  في  الحذر  توخي  على  الدراسات  حثت  أعم، 
استهالك  من  أقل  بمستوى  الرقمية  التكنولوجيا 
 Court and Sorrell على  االطالع  يمكن  الطاقة. 

.2020

 United Nations Sustainable Development  52
.Group 2020

منافع  كميًا  تحدد  أن  الدراسات  بعض  حاولت   53
المستدام  النمو االقتصادي  الرقمية على  التكنولوجيا 
 .)Fernández-Portillo and others 2019(
 Rotondi and others( وآخرون  روتوندي  وتوّصل 
2020( إلى أن تحسين الوصول إلى الهواتف المحمولة 
للتمكين  قوية  أدوات  يشكل  أن  يمكن  والتغطية 

والتنمية، ال سيما بالنسبة إلى النساء.

على الرغم من أن توسيع هذا القطاع يمكن أن يكون   54
بحد ذاته دافعًا للطلب على الطاقة، كما هو مبّين في 

مثال بيتكوين المفصّل الحقاً. 

الجديدة  األدوات  لهذه  النهائي  التأثير  سيتوقف   55
تنفيذها. فاألدلة مختلطة  السياق وعلى كيفية  على 
حول تأثيرات هذه المنصات على مبيعات السيارات 
تأثيرات  تظهر  كذلك،   .)Guo, Xin and Li 2019(
االطالع  يمكن  المنصات.  بهذه  مرتبطة  اجتماعية 

.UNDP 2015b, 2019c على

.United Nations 2020d  56

.Makov and others 2020  57

.WEF 2019  58

.United Nations 2020b  59

.Andrae 2019  60

.Strubell, Ganesh and McCallum 2019  61

.Efoui-Hess 2019  62

.Acemoglu and others 2012  63

التكنولوجيات  معتمدو  يضطلع  األحيان،  بعض  في   64
األوائل بدور رئيسي. ومع زيادة االستخدام، تتحسن 
التكنولوجيات  الجودة وتنخفض كلفة االعتماد. فمن 
ما يكّمل قوة عاملة مدربة، ويجري اعتمادها بسهولة 
أكبر في المناطق أو البلدان التي تضم قوة عاملة ذات 

.)Stokey 2020( مستوى تعليمي أعلى
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إليه”،  نصبو  الذي  “المستقبل   ،20+ ريو  إعالن  يشدد   65
على ضرورة ضمان األمن الغذائي وأمن المياه والطاقة 
مع الحد من اآلثار الضارة على الطبيعة، بما في ذلك 
التنّوع البيولوجي والمناخ. وتندرج هذه األهداف ضمن 
المستدامة  التنمية  أهداف  مقاصد  من  مقصدًا   169
إذا كان  الهدف 13 مثاًل،  وعددها 17 هدفًا. فلتحقيق 
سنويًا  المائة  في   3 بنسبة  ينمو  العالمي  االقتصاد 
وفقًا للهدف 8، سيتطلب خفض كاف لالنبعاثات إزالة 
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بالنظر  الوسطى،  الطبقة  الكلفة يقع على عاتق  عبء 
إلى أن اإلصالح اعتمد بالتزامن مع اقتطاعات ضريبية 
خطط  اآلن  علقت  وقد  األثرياء.  لصالح  نطاقًا  أوسع 
الحكومة الرامية إلى رفع التسعيرة إلى 97 دوالر للطن 
من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2022. وفي عام 
2015، رفض 92 في المائة من الناخبين السويسريين 
فرض ضريبة على الطاقة غير المتجددة. وفي والية 
من  جولتين  الكربون  ضريبة  فرض  شهد  واشنطن، 
المعارضة، في عامي 2016 و2018. ففي حين تشير 
استطالعات الرأي إلى دعم أقوى لحماية البيئة، يميل 
إلى  األمر  يصل  عندما  الضرائب  معارضة  إلى  البشر 
 Anderson, Marinescu and( الفعلي  التصويت 

.)Shor 2019

.World Bank 2019b ؛IMF 2019b  75

.Government of Sweden 2020  76

.Gissey and others 2019  77

.Carattini, Kallbekken and Orlov 2019  78

.Klenert and others 2018  79

.Boyce 2019  80

.Chancel and Piketty 2015  81

.Fullerton and Muehlegger 2019  82

.Climate Leadership Council 2019  83

.Carbon Pricing Leadership Coalition 2016  84

.Carbon Pricing Leadership Coalition 2016  85

.Borissov, Brausmann and Bretschger 2019  86

.IEA 2020a  87

.Timperley 2018  88

.International Carbon Action Partnership 2020  89

.Plumer and Popovich 2019  90

.Carbon Pricing Leadership Coalition 2019  91

.ACRP 2020  92

.IEA 2020b  93

.IEA 2020b  94

غير  األنواع  حجم  أن  الحي  الكوكب  تقرير  وجد   95
عام  في  المائة  في   68 بنسبة  انخفض  قد  البشرية 
البيانات  بالمقارنة مع عام 1970. وتصدر هذه   2016
والبرمائيات  والثدييات  الطيور  رصد  على  بناًء 
ذلك،  ومع   .)WWF 2020d( واألسماك  والزواحف 
ال  قد  األرقام  هذه  أن  إلى  األخيرة  التحاليل  تشير 
مؤشر  بناء  على  الستنادها  نظرًا  المبالغة  من  تخلو 
األنواع.  بين  ما  االختالف  يخفي  وسيط  عالمي 
 )Leung and others 2020( وآخرون  ليونغ  ويجد 
في   3 من  أقل  تشمل  ألنها  تأثرت  التقديرات  أن 
 المائة من أعداد الفقاريات، فإذا استثنيت هذه الفئة، 
يرتفع المتوسط العالمي. ولتقييمات أكثر شمواًل لفقدان 

التنوّع البيولوجي، يمكن االطالع على الفصل 2.

.IPBES 2020b  96

.Hirsch, Mooney and Cooper 2020  97

.De Groot and others 2010  98

.Maes and others 2016  99

.Díaz and others 2018  100

.De Groot and others 2010  101

.EPA 2020d ؛Cherry 2011  102

.WWF 2020c  103

.Dasgupta 2020  104

.UNEP-WCMC 2016  105

.Karlsson and Edvardsson Björnberg 2020  106

.Salzman and others 2018  107

جرى  فإذا  التحدي.  حجم  المناخ  تغّير  حالة  توضح   108
ذلك،  تحقق  ومتى  الكارثي،  المناخ  تغّير  تفادي 
الحوافز،  موضوع  يعّقد  ما  كافة،  البلدان  ستستفيد 
مجانًا،  االستفادة  بمحاولة  الجميع  ذلك  سيغري  إذ 
وستميل البلدان كافة إلى عدم تحمل الكلفة )خفض 
ضرائب  وفرض  التكنولوجيات،  وتغيير  االنبعاثات، 
النهاية  في  تستفيد  أن  أمل  على  الكربون(،  على 
إيجابية.  نهاية  المناخ  تغّير  تحديات  تنتهي  عندما 
إلى  تميل  األخرى  البلدان  أن  بلد  كل  يعرف  كما 
أيًا  أن  النتيجة  وستكون  نفسها.  بالطريقة  االستفادة 
الكلفة. وقد استكشفت  البلدان لن يرغب بتحمل  من 
هذه  لتغيير  عديدة  وعملية  نظرية  استراتيجيات 
العامة  المنافع  توفير  يعزز  بشكل  الكامنة  الحوافز 
 Kaul and others( المناخ  استقرار  مثل  العالمية 
الناجح،  الجماعي  العمل  تجارب  وتكثر   .)2003
والوطنية  اإلقليمية  المستويات  على  يجرى  ما  منها 
والمجتمعية، مثل النجاح في رعاية الموارد المشتركة 
 Ostrom والمراعي؛  األسماك  ومصائد  )الغابات 
بأن   )Anholdt 2020( آنهولدت  أفاد  وقد   .)2009a
قادة البلدان يتمتعون بوالية مزدوجة ألنهم مسؤولين 
ليس أمام مواطنيهم فحسب، بل أيضًا عن العمل من 

أجل إيجاد حلول للتحديات العالمية.

.Convention on Biological Diversity 2020  109

.Victor and others 2017  110

.Held and Roger 2018 ؛Hale 2020  111

في  االنبعاثات  خفض  كيوتو  بروتوكول  تطّلب   112
المرفق  في  المدرجة  البلدان  )أي  الصناعية  البلدان 
األول( خالل الفترة 2008-2012. وقد ساد األمل أن 
على  األول  المرفق  في  المدرجة  غير  البلدان  توافق 
أهداف  وكانت  األمر.  آخر  انبعاثاتها  من  أيضًا  الحد 
)بحوالي  محدودة  االنبعاثات  من  للحد  البروتوكول 
عليها  للبناء  تصور  مع  لكن  السنة(،  في  المائة  في   5
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غير   .)Barrett 2008( تدريجي  نحو  على  الحقًا 
ُتحل  ولم  اإلنفاذ،  آليات  إلى  افتقرت  المعاهدة   أن 
أبدًا مشاكل عدم المشاركة وعدم االمتثال. فقد اعتمد 
المسؤوليات  لمبدأ  صارمًا  تفسيرًا  كيوتو  بروتوكول 
بكل  الخاصة  واإلمكانات  المتفاوتة  ولكن  المشتركة 
فكانت  الالحق(.  القسم  على  االطالع  )يمكن  طرف 
الطوعية  االلتزامات، حتى  النامية معفاة من  البلدان 
من  عدد  فيها  ظهر  خلفية  ظل  في  ذلك  وكان  منها. 
الدفيئة.  غازات  النبعاثات  كبيرة  كمصادر  البلدان 
في  طرفًا  تكن  لم  الكبيرة  الناشئة  االقتصادات  لكن 
 االتفاقية، ما ساهم في تقويضها وأفقرها إلى الشرعية 

.)Rajamani 2012a ؛Held and Roger 2018(

الشروط  أن  يبدو  مونتريال،  بروتوكول  حالة  في   113
فعلى  الدولي.  للتعاون  جدًا  مؤاتية  كانت  األولية 
الناجمة  باألضرار  البلدان  المثال، شعرت جميع  سبيل 
الجلد،  سرطان  مثل  األوزون  طبقة  استنفاد  عن 
وكانت  النفوذ.  ذات  المتقدمة  البلدان  ذلك  في  بما 
لألوزون  المستنفدة  الكيميائية  المواد  استبدال  كلفة 
متواضعة. وكانت الشركات التي تصنع مواد كيميائية 
مستنفدة لألوزون هي أفضل من يمكنه تطوير مواد 
في  لذلك  المناسبة  التكنولوجيات  كانت  كما  بديلة، 
المتناول )Barrett 2007, 2008(. أما القيود التجارية 
بالمواد  التجارة  حظر  مثل  االتفاق،  في  وردت  التي 
من  والدول  األطراف  الدول  بين  لألوزون  المستنفدة 
 Benedick( ناجعًا  تهديدًا  فشكلت  األطراف،  غير 
بفرض  التهديد  وكان   .)Werksman 1992 1998؛ 
)يمكن  التسرب  مسألة  بسبب  ناجعًا  التجارية  القيود 

.)Barrett 2008( )2-5 االطالع على اإلطار

كيوتو  بروتوكول  صالحية  انتهت   .Barrett 2008  114
الفترة  في  التنفيذ  مرحلة  وكانت   .2012 عام   في 
لبروتوكول  الدوحة  تعديل  وبموجب   .2012-2008
 .2020-2013 ثانية،  التزام  فترة  على  فق  اتُّ  كيوتو، 
انبعاثات  بخفض  البلدان  التزمت  الفترة،  تلك  وخالل 
بالمقارنة  المائة  في   18 بنسبة  الدفيئة  غازات 
لكي  الدوحة،  تعديل  أن  غير   .1990 عام  بمستويات 
يدخل حيز النفاذ، يتطلب تصديق 144 بلدًا، وهو عتبة 
لم يتم بلوغها إال في تشرين األول/أكتوبر 2020، عندما 

.)UNFCCC 2020( صدقت عليه جامايكا ونيجيريا

.Nordhaus 2015 ؛Barrett 2016  115

.Barrett 2016  116

الحساسية  حول  حديثة  تقديرات  على  للحصول   117
بالمقارنة  الغموض  نطاق  تضّيق  التي  للمناخ 
على  االطالع  يمكن  السابقة،  التقديرات   مع 

.Sherwood and others 2020

.Barrett 2008  118

.Barrett and Dannenberg 2014  119

.Barrett 2016  120

لتصميم  الالزمة  المدخالت  ستأتي   .Ghosh 2020b  121
هذا األطلس من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
البيولوجي،  التنّوع  اتفاقية  من  وكذلك  المناخ  تغّير 
وبرنامج  التصحر،  لمكافحة  المتحدة  األمم  واتفاقية 
المتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنمائي،  المتحدة  األمم 
للبيئة، وغير ذلك، من أجل ضمان التنسيق المؤسسي.

مؤشر  فكرية،  مؤسسة  وهي  واتش،  جيرمان  تنتج   122
 .)Eckstein and others 2019( المناخية  المخاطر 
لتحسين  العمل  من  مزيد  إلى  تدعو  الحاجة  أن  غير 

تغطية البلدان النامية.

.Kotchen and Segerson 2019  123

.Costedoat and others 2015  124

.Hayes, Murtinho and Wolff 2015  125

.Schelling 2006  126

.Ostrom 2009a  127

.Ostrom 2009b  128

أن  والتجريبية  السلوكية  الدراسات  وثقت  وقد   129
األفضليات المتبادلة، أي مكافأة النوايا الطيبة بأفعال 
مؤذية،  بأفعال  المؤذية  النوايا  ومجازاة  حسنة 
االطالع  يمكن  األفراد.  بين  السائد  السلوك   هي 
 على Falk, Fehr and Fischbacher 2003, 2008؛ 
 .Sobel 2005  Fehr and Gächter 2000؛ 
التبادل على المفاوضات الدولية  كما قد يؤثر انتشار 

.)Nyborg 2018( وآفاق التحرك الجماعي

.Ostrom 2009b, p. 32  130

.Ostrom 2009b  131

.Green 2015  132

.Karlsson, Alfredsson and Westling 2020  133

المكاسب  هذه  بين  من   .Aldy and others 2020  134
اآلثار  من  بالحد  المرتبطة  تلك  تعتبر  المشتركة، 
الصحية الضارة بسبب الجسيمات الدقيقة هي األكثر 

أهمية.

.Hale 2020  135

.Ostrom 2009b  136

قد تقرر األسر االستثمار في األجهزة الموفرة للطاقة   137
المجاورة  المجموعات  تقرر  وقد  العزل.  وتحسين 
من  بداًل  الوجهات  بعض  إلى  مشتركة  سيارة  ركوب 

ركوب كل شخص سيارة.

الصغيرة  الجزرية  الدول  مثاًل،  لنأخذ،   .Hale 2020  138
تتحّمل  التي  القاحلة،  والمناطق  الساحلية  والمناطق 
هذه  تنظر  أن  المرجح  فمن  المناخ.  تغّير  وطأة  اآلن 
البلدان إلى تقدير الكلفة والفوائد المترتبة على العمل 
المناطق  نظرة  عن  تمامًا  مختلف  بشكل  المناخي 
المكاسب  تتباين  قد  اإلشارة،  سبقت  وكما  الداخلية. 

الخاصة.

.CEPAL 2019  139

.Hale 2020  140

 Hale and Bernstein and Hoffmann 2018؛   141
.Urpelainen 2015

.Victor 2019  142

.Biedenkopf and others 2017  143

مثل  تقنيات  تطور  لكيفية  وصف  على  للحصول   144
السيارات  انبعاثات  لتنظيم  استجابة  المحفز  المحّول 

.Johnson 2016 في السبعينات، يمكن االطالع على

.Heal 1999  145

.Mitchell 1992 ؛Barrett 2003 146  يمكن االطالع على

مع  تتغّير  ال  التفضيالت  أن  االفتراض  يكون  ما  غالبًا   147
مرور الوقت. ومع ذلك، هنا يمكن أن تغّير اإلجراءات 
السابقة التي قام بها آخرون أفضليات بعض الجهات 
)يمكن  ذلك  تسهيل  للمؤسسات  ويمكن  الفاعلة، 

االطالع على الفصل 4(.

.Hale 2020  148

في كانون األول/ديسمبر 2019، قبل ظهور كوفيد-19   149
الصفقة  عن  األوروبية  المفوضية  أعلنت  أوروبا،  في 
الكربون واالنبعاثات بحلول  بإزالة  الخضراء، والتزمت 
عام European Commission 2019( 2050(. في تموز/

يوليو 2020، كشف االتحاد األوروبي عن خطة التعافي 
من كوفيد-19 وتعهد بتخصيص 30 في المائة من الحزمة 
 .)European Commission 2020( المناخ   لسياسات 

لغياب  األوروبي  االتحاد  حزمة  البعض  انتقد  وقد 
 .)Taylor 2020( مفصلة  متابعة  إجراءات 
للسياسات  عديدة  تفاصيل  ُتركت  الواقع،  في 
التفاعل  ويعتمد   .)Treyer 2020(  الوطنية 
بين الصفقة الخضراء وحزمة التعافي من كوفيد-19، 
الوطنية  السياسات  تفاصيل  على  الصافية،  واآلثار 

 .)Kluth 2020(

مونتريال،  بروتوكول  توقيع  من  وجيزة  فترة  بعد   150
عن  ستتوقف  أنها  األمريكية  دوبونت  شركة  أعلنت 
وكانت  الكلورية.  الكربون  فلوريدات  مركبات  صنع 
فلوريدات  لمركبات  العالم  في  منتج  أكبر  دوبونت 
وفي  بالغ.  أثر  اإلجراء  لهذا  فكان  الكلورية،  الكربون 
ائتالف من شركات  أعلن  العام،  ذلك  من  وقت الحق 
تأييده  عن  األمريكيين  والمستخدمين  المنتجين 
هذا  في  وتلتها  الكربون.  من  التدريجي  للتخلص 

.)Barrett 2003( الصدد الحقاً الشركات األوروبية

.Hale 2016  151

.Held and Roger 2018  152

إلى  يستند  باريس  التفاق  دينامي  نموذج  خلص   153
من  يكفي  ما  توفر  العملية  أن  إلى  الفاعلة  الجهات 
مئويتين  درجتين  هدف  لتحقيق  والتصعيد  الطموح 
الشروط.  من  جدًا  محدودة  مجموعة  ظل  في  فقط 
عاليًا  الطموح  يكن  لم  ما  أنه  هي  الرئيسة  والنتيجة 
منذ بداية التنفيذ، ال ينتج النموذج أي سيناريو يحقق 

.)Sælen 2020( الهدف

.UNEP 2019a  154

أشارت دراسة لالنبعاثات التاريخية )منذ عام 1850(،   155 
عن  مسؤولة  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن   إلى 
 40 في المائة من تجاوز االنبعاثات المحددة للكوكب 
النهج،  هذا  خالل  ومن  المليون(.  في  جزء   350(
فتدين  المناخي.  باالئتمان  العالم  بلدان  غالبية  تتمتع 
 الهند بحوالي 90 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون 
االئتمان؛  مجموع  من  المائة  في   34( 

.)Hickel 2020a

الكارثية، مثل  الظواهر  تكثر مؤخرًا   .UNDP 2019c  156
الفيضانات، واألعاصير، وهجمات الجراد في باكستان 
البلدان  خامس  الهند  كانت   2018 عام  وفي  والهند. 
األكثر تضررًا من األحوال الجوية الشديدة، فشهدت 
الخسائر  من  دوالر  مليار  و38  وفاة  حالة   2,100
ويعود   .)Ghosh 2020a( الشرائية  القوة  بمعادل 
لتعدد مصادر اإلجهاد،  احتمال وقوع ظواهر كارثية 
البيئية  العوامل  وكذلك  المناخ  تغّير  تشمل  التي 
المحلية. ففي الهند، أصبحت والية أوتاراخاند، على 
سبيل المثال، أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بسبب 
الغابات  التغييرات في استخدام األراضي مثل إزالة 
تصبح  أن  المرجح  ومن  العمراني،  التوسع  وأنماط 
المناخ  تغّير  بسبب  تواترًا  أكثر  المفاجئة  الفيضانات 

.)Najib 2019 ؛Dubash 2019(

.CEEW 2020  157

.Tortell 2020  158

.Barrett 2008  159

.Parks and Roberts 2008 ؛Harrison 2010  160

 Rajamani ؛Held and Roger 2018 ؛Dubash 2009  161
 2012b, 2016. يعد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال 
إليها.  الوصول  يمكن  التي  التسويات  على  مثااًل 
جزءًا  تكون  أن  وقررت  موقفًا  الهند  اتخذت  وقد 
بالتفاضل.  المساس  دون  األطراف  متعدد  حلٍّ   من 
فلوريدات  انبعاثات  من  الهند  تخفف  لم  ولو   فحتى 
من  المائة  في   7 معدلها  سيكون  الكلورية،   الكربون 
 31 إلى  الصين  معدل  يصل  بينما  العالمي،   المجموع 
على  الهند  وافقت  النهائية  الصفقة  وفي  المائة.  في 
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بحلول  الكلورية  الكربون  فلوريدات  انبعاثات  تجميد 
.)Chaturvedi and Sharma 2015( 2030 عام

.Ostrom 2009a  162

يبدو أن أمورًا كثيرة تتوقف على كيفية سير عمليات   163
 Barrett and( االستعراض. ويدرس باريت ودانينبرغ
التعهد  عمليات  نجاح  مدى   )Dannenberg 2016
واالستعراض، مثل تلك المستخدمة في اتفاق باريس. 
وقد وجدا أنه على الرغم من أن عملية االستعراض قد 
ترفع سقف الهدف الجماعي المختار وطموح التعهدات 
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الالزمة  االستثمارات  “تتراوح  التكاليف:  نطاق 
خالل  من  المنشود  المائة  في  الـ 30  هدف  لتنفيذ 
دوالر  مليار  و178   103 بين  المحمية  المناطق 
“اإليرادات  فكالتالي:  الفوائد،  نطاق  أما  سنويًا”. 
القطاعات األربعة مجتمعًة  لعام 2050 من  عة  المتوقَّ
المتمّثلة  البديلة،  الحالة  في  عليه  هي  مما  أعلى 
بمقدار  المحمية،  المناطق  نطاق  توسيع  عدم  في 
)حسب  تقريبًا  دوالر  مليار   454 إلى  مليار   64
محدد  نوع  من  األرقام  هذه  وتنتج  السيناريو(”. 
لتشكل  الحفظ  مناطق  “توسيع  المشاريع:  من  فقط 
المائة من مساحة سطح األرض بحلول عام  30 في 
2030 )هذا هو المقصود بـ “هدف الـ 30 في المائة”(، 
التدابير  من  وغيرها  المحمية  المناطق  باستخدام 

المناطق”. القائمة على هذه  الفعالة 

.Venables 2016  111

.Wamsler and others 2017  112

.Barbier and Hochard 2019 ؛Barbier 2010  113

.https://tnfd.info/ يمكن االطالع على  114

.WEF 2020d  115
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.WEF 2020d  116

.Levy, Brandon and Studart 2020  117

 Ogwal, Okurut and Rodriguez يمكن االطالع على  118
.2020

 Lambin, Leape and Lee يمكن االطالع مثاًل على  119
.2019

.Neumann and Hack 2020  120

.IIASA 2019  121

.De Groot 2012  122

.Duan and others 2018  123

.Han and Kuhlicke 2019  124

.IPBES 2020a  125

.Jongman, Ellison and Ozment 2019  126

.IADB 2019, 2020  127

.AfDB 2019  128

.Schuster and others 2019  129

.Brondizio and others 2019  130

.UNDESA 2019a  131

.IDEAM and others 2017  132

لمناقشة حول حدود المناطق المحمية، يمكن االطالع   133
 .Maxwell and others 2020 على

.Walker and others 2020  134

 Watene and Merino 2015؛  Anaya 2004؛   135
.Merino 2019

.Chao 2012  136

تتجّلى عواقب هذه الدينامية في االتجاهات السلبية   137
في 72 في المائة من المؤشرات التي وضعها السكان 
الطبيعة.  دور  لتتبع  المحلية  والمجتمعات  األصليون 

.Brondizio and others 2019 يمكن االطالع على

.Butt and others 2019 يمكن االطالع أيضاً على  138

هامة  تكنولوجيات  الستحداث  سانحة  الفرصة   139
بالشراكة مع السكان األصليين. فهناك حاجة  وقوية 
إلى اختراعات وابتكارات جديدة للمضي في تطوير 
أجهزة للحصول على البيانات ومعالجتها في الوقت 
غير  األنشطة  حظر  في  المساعدة  بهدف  الحقيقي، 
ومن  فعال.  نحو  على  الغابات  إلزالة  المشروعة 
نظام  باستخدام  الخرائط  رسم  ذلك  على  األمثلة 
الثالثية  التصورات  وعرض  الجغرافية،  المعلومات 
مجتمعات  مع  العامة  المشاورات  في  األبعاد 
كندا،  البريطانية،  كولومبيا  في  األصليين  السكان 
المناظر  سيناريوهات  بشأن  التواصل  لتعزيز 
فهمها  وتحسين  المستقبل  في  المحتملة   الطبيعية 

.)Lewis and Sheppard 2006(

.Nobre and others, 2016  140

.Anaya 2004  141

الفصل 7
أمارتيا  أورده  ما  إلى  الرجوع  اإلطار، يجدر  في هذا   1
الدليل،  هذا  لوضع  األساسي  الدافع  عن  سين 
صديقي  مني  طلب  عندما   ]...[“ منه:  والمقصود 
على  معه  العمل   ،1989 عام  في  الحق،  محبوب 
المساعدة  البشرية، وتحديدًا  للتنمية   وضع مؤشرات 
ونقدها  البشرية  التنمية  لتقييم  دليل  تطوير  في 
في  انخرطنا  أننا  لي  تبّين  العالمي،  الصعيد  على 

“دليل  استند  وعليه،  خاصة.  أهمية  ذي  محدد  جهد 
محدودة  قائمة  إلى  البداية  في  البشرية”   التنمية 
جدًا من اإلمكانات، مع التركيز بشكل خاص على بلوغ 
لنوعية الحياة،  المقّومات األساسية   الحد األدنى من 
التي يمكن قياسها باالستناد إلى اإلحصاءات المتاحة، 
وهو ما أخفق الناتج القومي اإلجمالي للناتج المحلي 

.)Sen 2005, p. 159( ”اإلجمالي في التقاطه

البشرية  التنمية  دليل  “نجاح”  أدى  ربما  كذلك   2
إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  هوية  تحديد  إلى 
باالستناد  أضيق  نطاق  على  وحتى  فحسب،  الرفاه 
البشرية،  التنمية  دليل  في  المدرجة  األبعاد   إلى 
بأهمية  للمحاججة  الكثيرون  استخدمها  التي 
وتوفير  والتعليم  الصحة  على  العام  اإلنفاق  زيادة 
البشرية  التنمية  أن  لدرجة  األساسية،  االحتياجات 
الكثيرين  أذهان  في  مرادفًا  ببساطة  أصبحت  ربما 

للقطاعات االجتماعية.

.UNDP 2019c  3

 .Fleurbaey 2015, 2020 ؛Anand and Sen 2000a  4

 Irwin, Gopalakrishnan and ؛Fleurbaey 2020  5
.Randall 2016

.Fenichel and Horan 2016  6

 Fleurbaey( فلورباي  يدعو  الحالة،  هذه  ضوء  في   7
المحتملة  للمسارات  سيناريوهات  وضع  إلى   )2020
على  البعض  بعضها  مع  ومقابلتها  البشرية  للتنمية 
لوضع  كوسيلة  المستقبل،  في  عقود  عدة  مدى 
“االكتشاف”  فعملية  اليوم.  سياقها  في  الخيارات 
المطلوبة مشتركة عالميًا، وبالتالي فإن مجرد االكتفاء 
تتمتع  التي  للبلدان  السابقة  المسارات  في  بالنظر 
ليس  البشرية  التنمية  من  مرتفعة  بمستويات   اليوم 

مناسباً إلرشاد المسارات المستقبلية.

التنمية  تقارير  أولى  سياق  في  الحق  محبوب  سعى   8
البشرية إلى استكشاف تصميم مؤشر مستقل يرتبط 
بدرجة أكبر بوالية البشر على حياتهم. ويمكن االطالع 
لمبادرة   Sen 2000 في  الصلة  ذات  المناقشة  على 
محبوب الحق باقتراح مؤشر للحرية السياسية. وعلى 
كل من والية  أهمية  على  المستمر  التأكيد  من  الرغم 
البشر على حياتهم والرفاه في التنمية البشرية، وعلى 
النقدية التي انبثقت  واقع أن بعض أقوى التحليالت 
البشر  والية  منظور  من  انطلقت  إنما  النهج  هذا  عن 
على حياتهم، ال يزال هذا الجزء من مشروع محبوب 

الحق غير مكتمل.

.Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009  9

 Stiglitz, Durand, Fitoussi and Stiglitz 2018؛   10
.Fitoussi and Durand 2018

مقياس  على  االعتماد  مخاطر  على  كمثال  فلننظر،   11
في  لإليرادات  الوسيط  الخط  تطور  في  وحيد، 
أسرة  لدخل  به  موثوقًا  مؤشرًا  يعد  الذي  ما،  بلد 
القيم  )باستخدام  للتوزيع  مراع  أنه  كما  نموذجية، 
جيدًا،  موثق  هو  وكما  المتوسط(.  وليس  الوسيطة 
البلدان  من  العديد  في  بالركود  المؤشر  هذا  أصيب 
 ،2020 عام  من  األولى  األشهر  في  ولكن  المتقدمة. 
لإليرادات  الوسيطة  القيم  في  حاد  ارتفاع  ُسجل 
خسائر  تراكم  رغم  حتى  البلدان،  بعض  في 
معظم  أن  إلى  االرتفاع  هذا  سبب  ويعزى  الوظائف. 
الدخل  ذات  المهن  في  تتركز  المفقودة  الوظائف 
الوسيطة  القيم  ارتفاع  إلى  أدى  ما   المنخفض، 
تبدو  ولربما   .)Crust, Daly and Hobijn 2020(
السعر  في  التغّيرات  إلى  النظر  ضرورة  بديهية 
رسوخ  بمجرد  ولكن  إجمالي،  مؤشر  لتقييم  والكمية 
والنقاشات  التصورات  في  واحد  محدد  مقياس 
على  االعتماد  أهمية  تزداد  الرفاه،  حول  العامة 

لوحات تتبع المؤشرات.

كذلك   .Heal 2011 في  أيضًا  المثال  هذا  استخدم   12
 Matson, استخدم مثال التحليق في الطائرة كما في

.Clark and Andersson 2016

 Fenichel and others يسوق  المثال،  سبيل  على   13
التتبع  لوحة  نهج  استخدام  لصالح  حججًا   2020
الهادفة إلى توفير المعلومات االقتصادية عن اقتصاد 
المحيطات، بما في ذلك الثروة، ولكن دون إقحام جميع 
المعلومات ذات الصلة في مقياس واحد لتقييم توفر 
الموقع  النظام واستدامته. ويتوفر نموذج أولي على 
https://environment.yale.edu/data-science/

.norwegian-ocean-economy-dashboard/

ويندر أكثر أيضًا أن تستند هذه المؤشرات إلى أسس   14
بديهية. 

منذ عام 2016، قدم تقرير التنمية البشرية جياًل جديدًا   15
للتنمية  األركان  مكتملة  تتبع  لوحات  خمس  يضم 
البشرية في الملحق اإلحصائي. وتقدم هذه اللوحات 
لتقييم  الصلة  ذات  للبيانات  شمواًل  أكثر  منظورًا 
التنمية البشرية في مختلف البلدان. وقد قدم مكتب 
تقرير التنمية البشرية مؤخرًا مجموعتين من لوحات 
على  كوفيد-19  جائحة  آثار  لرصد  الجديدة  التتبع 
البلدان  باستعداد  تتعلق  إحداهما  البشرية،  التنمية 
الجائحات  لمخاطر  وتعرضها  للجائحة   لالستجابة 
http://hdr.undp.org/en/content/covid- (
19-human-development-exploring-pre-
أزمة  عن  واألخرى   ،)paredness-vulnerability
للمخاطر  المعرضات  النساء  وإمكانات  كوفيد-19 
اآلمن  الحيز  توفير  وتدابير  المجال  هذا   في 
والفتيات  النساء  ووالية  المتوازنة  الرعاية  وأعمال 
http://hdr.undp.org/en/content/( على حياتهن
gender-inequality-and-covid-19-crisis-

.)human-development-perspective

.http://hdr.undp.org  16

.https://coronavirus.jhu.edu/map.html  17

https://ourworldindata.org/about. ولالطالع على   18
http://www.oecdbetterlifeindex. لوحة تتبع أخرى

.org/#/01111111111

من  نطاق”،  “توسيع  وهو  القسم،  هذا  عنوان  اقُتبس   19
 .Chhibber 2020

المؤشرات  تطوير  المستقبلي  للتحليل  ُيترك  وبالتالي   20
المحيط  سالمة  أو  البشرية  غير  بالحياة  المتعلقة 
في  حياتهم  على  البشر  والية  دمج  وكذلك  الحيوي 

مقاييس التنمية البشرية.

رصد  على  يساعد  قد  ذلك  بأن  المحاججة  يمكن   21
مجموعة أوسع من آثار تحديات عصر األنثروبوسين 

على البشر مقارنة باالعتماد على طول العمر بمفرده.

 Stiglitz, Sen and Fitoussi Ravallion 2010؛   22
.2010

.Drèze and Sen 1990, p. 269  23

عندما  الدخل  لعنصر  اللوغاريتمي  التحّول  إلى  نظرًا   24
يدخل في المؤشر. ويلتقط ذلك أيضًا فكرة أن كفاءة 
مع  تنخفض  األساسية،  اإلمكانات  كبديل عن  الدخل، 

ارتفاع الدخل.

القومي  الدخل  في  االستثمار  إجمالي  يحسب   25
اإلجمالي.

.Dasgupta 2019 العبارة مقتبسة من  26

المدخرات  صافي  الخصوص  هذا  في  األمثلة  ومن   27
الوطني  الحساب  مقاييس  من  “المستمد  المعدل، 
أربعة  إجراء  خالل  من  المدخرات  لصافي  المعيارية 
المال  رأس  استهالك  تقديرات  تطرح  أواًل،  تعديالت: 
الثابت لألصول المنَتجة للحصول على صافي المدخرات. 

تقرير التنمية البشرية / 2020 28 8

https://environment.yale.edu/data-science/norwegian-ocean-economy-dashboard/
https://environment.yale.edu/data-science/norwegian-ocean-economy-dashboard/
http://hdr.undp.org/en/content/covid-19-human-development-exploring-preparedness-vulnerability
http://hdr.undp.org/en/content/covid-19-human-development-exploring-preparedness-vulnerability
http://hdr.undp.org/en/content/covid-19-human-development-exploring-preparedness-vulnerability
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-human-development-perspective
http://hdr.undp.org
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/about
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/01111111111
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/01111111111


وثانيًا، تضاف نفقات التعليم العامة الجارية إلى صافي 
الوطني  الحساب  في  النفقات  هذه  )تعامل  المدخرات 
تقديرات  تطرح  وثالثًا،  استهالكًا(.  بوصفها  القياسي 
استنفاد مجموعة متنّوعة من الموارد الطبيعية لشمول 
االنخفاض في قيم األصول، الذي يرتبط باستخراجها 
لألضرار  بالنسبة  اقتطاعات  تجرى  ورابعًا،  وحصادها. 
والتلّوث  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  عن  الناجمة 
https://data.worldbank.org/indicator/( المحلي”. 

.)NY.ADJ.SVNG.GN.ZS

ونود   .)Fleurbaey 2020( فلورباي  القتراح  وفقًا   28
إيلي  القتراح  امتناننا  عن  اإلعراب  السياق  هذا  في 
فينيشل من جامعة يال، بأن ذلك يرتبط بشكل وثيق 
 .)Hicks 1939( هيكس  وضعه  الذي  الدخل  بمفهوم 

.Heal 1998 يمكن االطالع أيضاً على

القليل جدًا من  لبلد ما أن يصدر  بعبارة أخرى، يمكن   29
من  حادة  بدرجة  يعاني  أن  ذلك  ورغم  االنبعاثات، 
الناجم عن االنبعاثات الصادرة من بلدان  المناخ  تغّير 
الغالف  في  يمتزج  الكربون  أكسيد  ثاني  ألن  أخرى، 
األمثلة  ومن  البلدان.  بين  بالحدود  يعبأ  وال  الجوي 
على تقديرات بشأن توزيع األضرار الناجمة عن تغّير 
وبوير  نوردهاوس  الباحثين  عمل  البلدان  بين  المناخ 
)Nordhaus and Boyer 2000(. والقسم األكبر من 
الكلفة االجتماعية النبعاثات الكربون يتأتى عن أضرار 
للكربون  االجتماعية  الكلفة  واقتطاع  مستقبلية. 
رفاه  يرصد  الحالي  اإلجمالي  القومي  الدخل  من 
كلفة  اقتطاع  بعد  الصافي  فقط  ليس  الحالي،  الجيل 
االنبعاثات على هذا الجيل، بل أيضًا بعد اقتطاع كلفة 

التلوّث على ساللة هذا الجيل.

الكلفة  أن   )Nordhaus 2017( نوردهاوس  يقترح   30
االجتماعية للكربون، في عام 2015، تعادل 31 دوالر 
للطن الواحد )بأسعار عام 2010(. وترتفع هذه الكلفة 
بنسبة 3 في المائة سنويًا حتى عام 2050 )باستخدام 
معدل حسم يبلغ 2.5 في المائة ونهج نموذج التقييم 
نهج   )Pindyck 2019( بينديك  ويفضل  المتكامل(. 
للخبراء،  مسح  إلى  تستند  طريقة  وهو  النمذجة، 
وتحدد قيمة االنبعاثات بما يصل إلى 200 دوالر لكل 
وكوب  زيانغ  ويصف  الكربون.  أكسيد  ثاني  من  طن 
الرئيسية  الخصائص   )Hsiang and Kopp 2018(
للتحليل  مناسبة  تعد  التي  الفيزيائية  المناخ  لعمليات 
االقتصادي، ويسلط بينديك )Pindyck 2020( الضوء 
الصلة  ذات  المتبقية  اليقين  عدم  أوجه  بعض  على 
الحساسية  سيما  وال   – للمناخ  االقتصادي  بالتحليل 
أن  يحتمل  التي  الحرارة  درجات  ومقدار  للمناخ، 
أكسيد  ثاني  تركيزات  مضاعفة  مع  بالتزامن  ترتفع 
 Jaakkola and( وميلنر  جاكوال  ويقترح  الكربون. 
جديدة  معلومات  لدمج  طريقة   )Millner 2020
الكلفة  تقديرات  نطاق  تضييق  بغية  الزمن  مرور  مع 
 World( االجتماعية للكربون. ويفترض البنك الدولي
Bank 2020e( أن كلفة األضرار الناجمة عن انبعاثات 
الوقود األحفوري  الكربون من استخدام  ثاني أكسيد 
ثاني  من  طن  لكل  دوالر   30 تبلغ  اإلسمنت  وتصنيع 
 2014 عام  بدوالر  الضرر  وحدة  )أي  الكربون  أكسيد 
عام  في  المنبعث  الكربون  أكسيد  لثاني  وبالنسبة 
أن  ستيغليتز-ستيرن  لجنة  اقترحت  وقد   .)2015
تتراوح أسعار الكربون من 40 إلى 80 دوالر بين عامي 

.)Stiglitz and others 2017( 20202016 و

يتعلق كالهما بكلفة الكربون العالمية، على الرغم من   31
أن الجغرافيا غير المتجانسة لتغّير المناخ وللمساهمات 
في االنبعاثات تبرز أهمية مراعاة األسعار الخاصة بكل 

.)Ricke and others 2018( بلد

نموذج  على  أجري  الذي  التحديث  إلى  باإلشارة   32
هانسل  قبل  من   )Nordhaus 2017( نوردهاوس 

.)Hänsel and others 2020( وآخرين

.Hänsel and others 2020  33

كما ورد آنفًا، تقع هذه القيمة أيضًا ضمن نطاق القيم   34
.)Pindyck 2019( التي حددها بينديك

إلى  التسعير  هذا  سيؤدي  مثاًل،  آليسلندا،  بالنسبة   35
دليل  في  اإلجمالي  القومي  الدخل  مساهمة  خفض 
دوالر،   53,872 إلى   54,682 من  البشرية  التنمية 
ثاني  انبعاثات  الفرد من  أن نصيب  إلى  وذلك نظرًا 
)54,682 دوالر-  10.8 طنًا  يبلغ  فيها  الكربون  أكسيد 

]10.8*75 دوالر[(.

 Daily على  االطالع  يمكن  الجهود،  لهذه  مبكر  لسرد   36
والستعراض  Daily and others 2000؛  1997؛ 
 Irwin,  ؛Barbier 2016 أحدث، يمكن االطالع على
ويمكن   .Gopalakrishnan and Randall 2016
أيضًا على  Costanza and others 2014؛  االطالع 
Daly, Cobb and Cobb 1994؛  Daly 1977؛ 
.Stiglitz, Sen and Fitoussi 2010 ؛Dasgupta 2014

“رصيد  بوصفه  الطبيعي  المال  رأس  تحالف  فه  ُيعِرّ  37
الموارد المتجددة وغير المتجددة التي تتضافر إلنتاج 
تدفق من المكاسب إلى البشر” )NCC 2020(. ويمكن 

.Barbier 2019 االطالع أيضاً على

كلمة  ألن   .Fenichel, Abbott and Yun 2018  38
التشارك  يتسع  بنواتج  غالبًا  ترتبط  “الشاملة” 
الشامل(،  النمو  حال  هي  )كما  أكبر  بدرجة  فيها 
على  خالف  ال  بأنه  “اإلجمالية”  كلمة  توحي  بينما 
ولذا  مال،  رأس  بوصفها  الطبيعة  من  أجزاء  اعتبار 

المتكاملة”. “الثروة  مصطلح  استخدمنا 

لنظام  “تابعًا”  البيئي  االقتصادي  الحساب  نظام  يعّد   39
 ،)Turchin and others 2018( الحسابات الوطنية
المعيار الدولي للحسابات االقتصادية لمقاييس  وهو 
تنسقها األمم المتحدة، مثل الناتج المحلي اإلجمالي 
ذات  الرئيسية  والمؤسسات  للتصميم  شامل  )ولبيان 
 .)Jorgenson 2018 على  االطالع  يمكن  الصلة، 
في  متسارعة  وتيرة  وذو  للغاية  نشط  عمل  وهناك 
ويشمل  البيئي،  االقتصادي  الحساب  نظام  إطار 
اإليكولوجي  للنظام  التجريبي  الحساب  العمل  ذلك 
النظام،  هذا  ظل  وفي   .)https://seea.un.org(
الطبيعية  األصول  أو  الموارد  بين  فوارق   هناك 
محدد  نوع  مخزون  أو  النفط  احتياطيات  فيها  )بما 
)مثل  اإليكولوجية  ظم  النُّ وأصول  األسماك(  من 
أنواع  عدة  يضم  الذي  البلطيق،  لبحر  البيئي  النظام 
أي  الالأحيائية،  والعناصر  والنباتات  الحيوانات  من 
غير الحية(. وهذا تمييز هام، ألن التقييم االقتصادي 
يعتمد  وال  بعيد،  حد  إلى  تعقيدًا  أكثر  البيئية  ظم  للنُّ
فقط على العدد أو األنواع ولكن أيضًا على التفاعالت 
“أصول  عبارة  هنا  ونستخدم  ظم.  النُّ هذه  بين 
تشمل  النطاق  واسعة  مجموعة  بوصفها  الطبيعة” 
أخذها  يمكن  أخرى  عناصر  إلى  إضافة  الجانبين، 
 United Nations 2018,( المستقبل  في  باالعتبار 

.)2019a, 2020f

المال  رأس  فكرة  عن   )Daly 2020( دالي  “يدافع”   40
بأن  العتقادهم  عليها  المعترضين  وجه  في  الطبيعي 
هذه الفكرة تؤدي إلى “تسليع” الطبيعة. ويرّكز غيري 
إبراز  على   )Guerry and others 2015( وآخرون 

األهمية السياسية للمفهوم.

نقتبس التالي من هذا الكتاب: “تشمل الثروة إذًا جميع   41
]البشر[،  رة الستخدامات  المسخَّ المادي  الكون  أجزاء 
وال تشمل في المقابل الشمس أو القمر أو النجوم ألن 
األجزاء  في   ]...[ محصورة  وهي  يمتلكها.  أحد[  ]ال 
على  رة  المسخَّ واألشياء  األرض  سطح  من  رة  المسخَّ
بل  كاماًل؛  التسخير  يكون  أن  يلزم  وال  السطح.  هذا 
الحال  هي  كما  محدد،  ولغرض  جزئيًا  يكون  ما  غالبًا 
في منطقة صيد األسماك في نيوفاوندالند، التي تعد 
رة فقط بمعنى أن صيادين من دول محددة لهم  مسخَّ

 Fisher( ”فقط الحق في اصطياد األسماك في أنحائها
.)1906, p. 4

يخوضون  االقتصاد  علماء  انفك  ما  آنفًا،  ورد  كما   42
إلى  األقل  على  تعود  التي  القضايا،  هذه  غمار 
العشرين.  القرن  بدايات  في  فيشر  إيرفينغ  حقبة 
أّدى  عندما  الحديث  النقاش  في  الحيوية  وعادت 
عليه  رسمي  طابع  أضفي  الذي  القومي،  الحساب 
النظرية  بجانب  المنصرم،  القرن  خمسينات  في 
التي  المقاييس  بعض  إتاحة  إلى  االقتصادية، 
نطاق  على  االقتصادي  النشاط  قياس  إلى  تهدف 
الناتج  أو  اإلجمالي  القومي  الناتج  فيها  بما  واسع، 
السياسات  صانعو  يعد  ما  وغالبًا  اإلجمالي.  المحلي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  األشخاص  وعموم 
الناتج  فيستخدمون  االقتصادي،  لألداء  مرادفًا 
التنمية  في  التباينات  لتقييم  اإلجمالي  المحلي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ويكتسي  البلدان.  عبر 
دورة  فهم  في  أساسي  دور  له  إذ  متزايدة،  أهمية 
التركيز  محور  إدارتها  أصبحت  التي  األعمال، 
للبشر  ويمكن  االقتصادية.  للسياسة  األساسي 
توسع  فترات  مباشر  نحو  على  يربطوا  أن  أيضًا 
البطالة  معدالت  بانخفاض  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
بارتفاع  االنكماش  وفترات  اإليرادات؛  وارتفاع 
وقد  االقتصادية.  والصعوبات  البطالة  معدالت 
بصورة  مرتبطًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يكون 
في  الرفاه  في  بالتحسينات  ما  حد  إلى  مباشرة 
 Coyle( الثانية  العالمية  الحرب  بعد  التعافي  فترة 
على  كمؤشر  ترسيخه  إلى  ربما  أّدى  ما   ،)2015
التنمية أو التقارب )Spence 2011( بالنسبة للبلدان 
الحرب  بعد  استقالله  منها  العديد  نال  التي  النامية، 
نمو  تحقيق  جعل  ما  وجيزة،  بفترة  الثانية  العالمية 
ومع  عالميًا.  طموحًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 
بالحرص  االقتصادية  النظرية  اتسمت  لطالما  ذلك، 
الماضي،  القرن  ستينات  أوائل  ففي   والتمحيص. 
أنه  على   )Samuelson 1961( سامويلسون   شدد 
 يمكن استخدام صافي الناتج القومي، بداًل من الناتج 
 المحلي اإلجمالي، لتقييم الرفاه االجتماعي، ألن الناتج 
يدرج  بينما  اإلنتاج  يقيس  اإلجمالي  المحلي 
يهم  ما  وهو  االستهالك،  القومي  الناتج  صافي 
 )Sen 1976( سين  ويؤكد  الرفاه.  لقياس   بالنسبة 
دراسة  على  مرّكزًا  المساواة  عدم  أهمية  على 
فيتزمن  أضفى  كما  الحقيقي،  الدخل   توزيع 
فكرة  على  الرسمي  الطابع   )Weitzman 1976(
التكافؤ بين صافي الناتج القومي والرفاه. ويحاجج 
بين  التكافؤ  بأن   )Weitzman 1998( فيتزمن 
في  حتى  سيستمر  والرفاه  القومي  الناتج  صافي 
ناتج قومي “متكامل”  اليقين ومع صافي  ظل عدم 

البيئية. يدرج استنفاد األصول 

 Nordhaus and Tobin( تساءل نوردهاوس وتوبين  43
1973( في أوائل سبعينات القرن المنصرم عما إذا كان 
قياس النمو بمفرده قد خسر فاعليته وقدما مقترحات 
المقترحات  هذه  وتستمّد  االجتماعي.  الرفاه  لقياس 
الحسابات  لنظام  الفرعية  العناصر  بصورة جزئية من 
وبعض  الترفيه  قيمة  أيضًا  تقدر  ولكنها  القومية 
كيفية  الباحثان  درس  كذلك  السوقية.  غير  األنشطة 
الطبيعية  الموارد  واستخدام  البيئية  األضرار  إدماج 
من  الكثير  استباق  خالل  ومن  القياس.  عملية  في 
ال  والتي  التالية  العقود  خالل  دارت  التي  النقاشات 
ملخص  على  )لالطالع  هذه  أيامنا  حتى  دائرة  تزال 
جيد، Jorgenson and others 2018(، أثارا عددًا من 
القضايا، مثل مدى قابلية إحالل رأس المال الطبيعي 
وأشكال رأس المال األخرى أحدها محل اآلخر ودور 
ألنماط  الحوافز  توفير  في  والتكنولوجيا  األسعار 

استهالك وإنتاج أقل إضراراً بالبيئة.

هذه  أن  المهم  ومن   .Dasgupta and Mäler 2000  44
النتائج تمتد عبر مسارات دون األمثل. وهي تستند، 
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 ،)Arrow and others 2004( أرو وآخرون كما ذكر 
االجتماعي  الرفاه  أن  االستدامة  فيه  تعني  نهج  إلى 
ف على أنه المجموع  العابر للفترات الزمنية )الذي ُيعَرّ
وفي  حاليًا.  يتناقص  ال  الحسم(  بعد  للمرافق  النفعي 
المقابل، اعتمد بيزي )Pezzey 1997, 2004( على نهج 
الفصل األول،  الذي نوقش في  برونتالند  بنهج  شبيه 
حيث عّرف االستدامة بأنها إمكانية الحفاظ على رفاه 
المقبلة.  الجيل الحالي على األقل من جانب األجيال 
االختالفات   )Fleurbaey 2015( فلورباي  ويناقش 
ونعرب  باالستدامة.  وارتباطهما  النهجين  هذين  بين 
هنا عن امتناننا لمارك فلورباي إلجرائه مناقشات حول 
هذا الموضوع. ويمكن أن تشكل المدخرات الحقيقية 
معيار االستدامة للنهجين )ولكن مع أسعار محاسبية 

محددة لرأس المال في كل نهج(.

Dasgupta 2019، باالستناد إلى عدة مراجع، من بينها   45
Dasgupta 2001, 2014. كذلك يقدم باريت وآخرون 
وشرحًا  خالصًة   )Barrett and others 2020a(

مفصّالً للنتائج األساسية.

.Hamilton and Clemens 1999  46

يحلل آرو وآخرون )Arrow and others 2012( ثروة   47
األمم من خالل دراسة نمو أشكال مختلفة من رأس 
المال: ليس فقط رأس المال المادي القابل لالستعادة 
لكن أيضًا رأس المال الطبيعي والتحسينات الصحية 
البيانات  تحليل  خالل  ومن  التكنولوجي.  والتغّير 
والصين  البرازيل  )وهي  بلدان  بخمسة  الخاصة 
وفنزويال والهند والواليات المتحدة األمريكية(، يبّين 
المؤلفون أن تناول هذه األشكال اإلضافية لرأس المال 
تقدم خالصات مختلفة حول ما إذا كانت هذه الدول 
باالستناد  استنتاجه  يمكن  بما  مقارنة  ثراًء”  “تزداد 
فحسب.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  التغّيرات  إلى 
يمكن االطالع أيضًا على Arrow and others 2004؛ 

 .Dasgupta 2001

 Managi and ؛Lange, Wodon and Carey 2018  48
المؤسسية  الجهود  هذه  وُتستكمل   .Kumar 2018
المحاسبة  حول  للغاية  ونشطة  مستمرة  ببحوث 
Mohan and others 2020؛  مثل  العالمية،  البيئية 

.Ouyang and others 2020

نعرب هنا عن امتناننا للويس فيليب لوبيز-كالفا على   49
الرؤية. ويذكر أن جيمس فوستر استخدم هذه  هذه 
العبارة خالل مؤتمر جمعية التنمية والقدرات البشرية 

لعام 2019.

تبّين البحوث األخيرة أنه يمكن تحقيق قيم مرتفعة   50
بقدر معتدل من استخدام  البشرية  التنمية  في دليل 
دليل  بين  الترابط  وفك  الكربون.  وانبعاثات  الطاقة 
الطاقة  استخدام  من  الفرد  ونصيب  البشرية  التنمية 
وانبعاثات الكربون موثق على مدى الفترة بين عامي 
مقدار  ينخفض  أن  المتوقع  ومن  و2005،   1975
البشرية  التنمية  لتحسين  الالزم  والطاقة  الكربون 
 Steinberger and Roberts(  2030 عام  بحلول 
2010(. لذلك ال يعني وجود ارتباط قوي بين التنمية 
أن  محددة  زمنية  فترة  في  واالنبعاثات  البشرية 
وعلى  الطويل.  المدى  على  تستمر  قد  نفسها  العالقة 
في  فقط  الزيادة  ربع  ُتعزى  أن  يمكن  المثال،  سبيل 
ارتفاع  إلى  و2014   1971 عامي  بين  المتوقع  العمر 
استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون ذات الصلة، على 
الرغم من االرتباط الوثيق بين استخدام الطاقة ونمو 

 O‘Neill )Lamb and Steinberger 2017؛  الدخل 
 Steinberger, Lamb and and others 2018؛ 

.)Sakai 2020

االجتماعي  األيضي  النهج  مساهمات  إحدى  هذه   51
 ،1 الفصل  في  مناقشته  سبقت  الذي  االقتصادي، 
والذي يقترح المؤشرات التي يمكن استخدامها. يمكن 
.Pauliuk and Hertwich 2015 االطالع أيضًا على

ثمة بديل آخر، وهو اعتبار دليل التنمية البشرية بجملته،   52
وتشتمل  الكوكب.  على  الضغوط  بمؤشرات   ومقارنته 

اإلضاءة 7-5 على نهج تجريبي للقيام بذلك. 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الفرد  لنصيب  بالنسبة   53
الكربون، تعاير القيم بطريقة مماثلة لتلك التي اتبعت 
تحويل  خالل  من  البشرية،  التنمية  دليل  عناصر  مع 
الحدين األدنى واألقصى، ما يؤدي إلى مؤشر محسوب 
على أنه )القيمة القصوى - القيمة المرصودة( / )القيمة 
القصوى - القيمة الدنيا(. وقد حدد الصفر كحد أدنى. 
ويتوافق الحد األقصى مع القيمة القصوى المرصودة 
البلدان منذ عام 1990، بما يتسق مع  تاريخيًا لجميع 
أساليب مماثلة في الدراسات ذات الصلة، كما ورد في 
اإلجراء  Biggeri and Mauro 2018. ويطبق نفس 
ويراعي  المادية.  البصمة  من  الفرد  نصيب  على 
ترتيب البلدان اختيار الحدين األدنى واألقصى؛ وفي 
كل من  إلى  الترتيب  هذا  يدخل  األقصى،  الحد  حالة 
 البسط والمقام في تحويل الحدين األدنى واألقصى. 
للمؤشرين،  أخرى  تجميع  ُنهج  تراعى   كذلك 
نتائج  يقدم  )الذي  الهندسي  المتوسط  فيها   بما 
المتوسط  يقدمها  التي  تلك  مع  تقريبًا  متطابقة 
ينتج  )الذي  والحاصل  األدنى  والحد  الحسابي(، 
التغييرات  من  مماثل  نمط  رصد  وقد  أكبر(.  تعدياًل 
هذه.  المختلفة  التجميع  ُنهج  خالل  من  الترتيب   في 
 ويؤدي استخدام البصمة الكربونية بداًل من انبعاثات 
مع  االرتباط  ألن  )نظرًا  مماثلة  نتائج  إلى   الكربون 
 0.99 يبلغ  اإلنتاج  على  القائمة  الكربونية   البصمة 
 ،0.95 يبلغ  االستهالك  على  القائمة  البصمة  ومع 
المائة(،  في   1 بنسبة  إحصائية  داللة   ولكليهما 
 ولكن التغطية تنخفض إلى 153 بلدًا. كما أن عام 2016 
هو آخر عام تتوفر بشأنه بيانات عن البصمة الكربونية.

األساس  على  لالطالع   .United Nations 2020e  54
التحليل  على  يرتكز  الذي  المقياس،  لهذا  المفاهيمي 
 .Haberl and others 2019 االجتماعي،  األيضي 
 )O‘Neill and others 2018( ويقدم أونيل وآخرون
حدود  إطار  ضمن  المواد  استخدام  حول  مناقشة 

الكوكب.

الثالثة  العناصر  إلى  ُبعد  إضافة  هو  آخر  بديل  ثمة   55
األبعاد  مع  يجمع  البشرية،  التنمية  لدليل  المكّونة 
المثال،  سبيل  وعلى  الطريقة.  بنفس  األخرى  الثالثة 
 )Biggeri and Mauro 2018( يقترح بيغيري وماورو
هذا  ولكن  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات   إضافة 
التلّوث والقدرات، ما يطرح  المزج بين  قد يؤدي إلى 

.)Malik 2020( صعوبات على المستوى المفاهيمي

 Hickel 2019a,( هيكل  ويضيف   Pineda 2012  56
أكسيد  ثاني  انبعاثات  إلى  المواد  استهالك   )2020b
بأسلوب  التعديل  ويبرر  هنا،  الحال  كما هي  الكربون، 

.)Pineda 2012( مماثل لذلك الذي اتبعه بينيدا

.Rodriguez 2020  57

إلى  االقتباس  ويشير   .Fleurbaey 2020, p. 18  58
الحفاظ على رأس  بلد في  سياق تقييم مساهمة كل 

المال الطبيعي للكوكب بأسره.

د  المقيَّ غير  الطابع  مع  أيضًا  التفسير  هذا  يتوافق   59
عصر  في  البشرية  التنمية  مسيرة  به  تتسم  الذي 
التحّوالت  نتائج  فهم  يمكن  حيث  األنثروبوسين، 
بشأن  اإلرشادية  الداللة  فهم  يتعذر  لكن  المطلوبة، 

كيفية وضع هذه النتائج موضع التطبيق.

باستكشاف  للبلدان  فيسمح  أيضًا،  مرن  النهج  وهذا   60
واحد  خيار  اتباع  فرض  من  بداًل  الخاصة،  مساراتها 
خالل  من  االقتصادي  النمو  تركيبة  فتغيير  محدد. 
التقيد،  بعدم  بوضوح  تتسم  ألنشطة   الترويج 
وال تتطلب استخدامًا كثيفًا للموارد، في الفن والثقافة 
والعلوم، قد يؤدي إلى تعزيز االزدهار البشري بالتوازي 

مع تخفيف الضغوط عن الكوكب.

على سبيل المثال، ال تشمل هذه األرقام عدد السكان   61
في بلد ما. وكلما كان عدد السكان أكبر، تعاظم األثر 
أدرج  وإذا  حالها.  على  العوامل  سائر  وبقيت  البيئي، 
“دالة  السيطرة على  إلى  ذلك  السكان، فسيؤدي  عدد 

.)Pineda 2012( ”الخسارة

المرتفع  العدد  أيضًا  يساعد  لكسمبرغ،  إلى  بالنسبة   62
المنخفضة  والضريبة  للحدود  العابرين  العمال   من 
نسبّيًا على المحروقات في تفسير ارتفاع نصيب الفرد 
بأي  فعليًا  سنغافورة  تتمتع  وال  فيها.  االنبعاثات  من 
السلع  لمعظم  أنها مستورد صاٍف  موارد طبيعية، كما 
كذلك  الزائرين.  من  كبير  عدد  ولديها  الخام،  والمواد 
تستورد سنغافورة النفط الخام وتكرره كمادة وسيطة 
البتروكيماويات،  تصدير  في  الضخمة   لصناعتها 
ما يساهم في ارتفاع نصيب الفرد من االنبعاثات فيها.

حاصل  وهو  هنا(،  المعروض  )غير  اإلجمالي  الضغط   63
قد  السكان،  بعدد  الضغوط  من  الفرد  نصيب  ضرب 
العالم  سكان  عدد  في  الملحوظ  االرتفاع  مع  تزايد 

خالل الثالثين عامًا الماضية.

 Lin and others يمكن االطالع على تحليل مماثل في  64
بفكرة  تذكر  للتنمية  الطموح  الحيز  وصورة   .2018
طرحها  التي   )casillero vacío( الفارغ”  “الصندوق 
ركن  فهم  وينبغي   .)Fajnzylber 1990( فانزلبر 
الطموح بالمعنى المبّسط والتوضيحي للعبارة، وليس 
البلدان  جميع  لدى  وأن  سيما  ال  الحرفي،  بالمعنى 
صافي  هو  يهم  )ما  االنبعاثات  من  محدد  مستوى 
الخام.  المواد  إلى استخدام  االنبعاثات( وأنها بحاجة 
تحسينات  إجراء  عند  االعتبار  في  هذا  يؤخذ  وقد 

إضافية على التعديل.

وعلى   1 الفصل  في  النقاش  على  االطالع  يمكن   65 
.Andreoni 2020

يمكن االطالع على الفصل 1 من أجل نقاش حول فك   66
االرتباط النسبي والمطلق بالمقارنة مع الناتج المحلي 
اإلجمالي. وبشكل عام، يتبّين أن فك االرتباط المطلق 

جزئي ومؤقت ونادر.

نتوّجه بالشكر إلى مارينا فيشر كوالسكي على رؤاها   67
بشأن هذا النمط.
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دليل القارئ

التنمية  واقع  عن  الملحق  في  اإلحصائية  الجداول  تعّبر 
البشرية قبل تفشي جائحة كوفيد-19 وتستند إلى البيانات 
في  وستصدر  السابقة.  واألعوام   2019 لعام  المتوفرة 
تقرير  في  الصلة  ذات  والتحليالت  اإلحصائية  الجداول 
التي  التغّيرات  عن  بيانات   2021 لعام  البشرية  التنمية 
االجتماعية  وتداعياتها  الجائحة  بفعل   2020 عام  شهدها 

واالقتصادية.
وتعطي الجداول صورة عامة عن أبعاد التنمية البشرية. 
المركبة  األدلة  مجموعة  األولى  الستة  الجداول  وتتناول 
للتنمية البشرية وعناصرها. وهي حصيلة تقديرات أجراها 
مكتب تقرير التنمية البشرية. والجدول السادس هو ثمرة 
عمل مشترك مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. 
أوسع من مؤشرات  المتبقية مجموعة  الجداول  وتتضمن 
تتوّزع  الخمس،  التتبع  لوحات  وفي  البشرية.  التنمية 
البلدان في مجموعات حسب األداء ضمن كل مؤشر، ُتميز 

بألوان مختلفة.
الجداول   2020 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  ويتضمن 
المجموعة  أّما   .5 إلى   1 من  التتبع  ولوحات   6 إلى   1 من 
تنزيلها  فيمكن  العشرين  اإلحصائية  الجداول  من  الكاملة 
 .http://hdr.undp.org/en/2020-report الموقع  على 
واستند المكتب في تركيب الجداول إلى البيانات المتاحة 
ذلك  خالف  إلى  ُيشر  لم  ما   ،2020 تموز/يوليو   15  حتى 
األدلة  جميع  على  االطالع  ويمكن  المالحظات.  في 
حساب  بطرق  المتعلقة  الفنية  والمالحظات  والمؤشرات 
األدلة المركبة، ومصادر المعلومات اإلضافية على الموقع: 

 .http://hdr.undp.org/en/data
حسب  بالترتيب  الجداول  في  والمناطق  البلدان  وترد 
قيمة دليل التنمية البشرية لعام 2019. ويتبّين من تحليل 
 دقة البيانات وموثوقيتها أن دليل التنمية البشرية يصبح 
الرابعة.  العشرية  المنزلة  عند  إحصائي  مدلول  ذي   غير 
 لذلك، ُأعطي الترتيب نفسه للبلدان التي تساوت في قيمة 

دليل التنمية البشرية حتى المنزلة العشرية الثالثة.     

المصادر والتعاريف 

يعتمد مكتب تقرير التنمية البشرية البيانات الصادرة عن 
الوكاالت الدولية المختصة، التي تتمتع بالصالحية وتملك 
حول  الوطنية  البيانات  لجمع  الالزمة  والخبرات  الموارد 

المؤشرات المحددة، ما لم ُيشر إلى خالف ذلك. 

والمصادر  المؤشرات  تعاريف  آخر كل جدول  وترد في 
في  المدرجة  األصلية  البيانات  جميع  منها  اسُتمّدت  التي 
قائمة  في  كاملة  المصادر  هذه  تفاصيل  وترد  الجدول. 

المراجع اإلحصائية.

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
بمعادل القوة الشرائية

ُيقاس عنصر الدخل من دليل التنمية البشرية، في مقارنة 
الفرد  نصيب  باستخدام  البلدان،  بين  المعيشة  مستويات 
معادل  أساس  على  المحّول  اإلجمالي  القومي  الدخل  من 
القوة الشرائية، وذلك إلزالة الفوارق في مستويات األسعار 

بين البلدان.
وأصدر برنامج المقارنات الدولية في مسح عام 2017، 
عليها  يشرف  التي  اإلحصائية  المبادرات  أكبر  من  وهو 
البنك الدولي، أدلة لمستويات األسعار قابلة للمقارنة بين 
المحلي  للناتج  الشرائية  القوة  بمعادل  وتقديرات  البلدان 
الرئيسية لمكونات اإلنفاق اإلجمالي  اإلجمالي والمجاميع 
الفرد منه، في 176 بلدًا مشاركًا. وُيستخدم في  ونصيب 
تقرير التنمية البشرية لعام 2020 نصيب الفرد من الدخل 
بمعادل   2017 لعام  الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  القومي 

القوة الشرائية.

تحديث المنهجية                            

كاملًة  المركبة  األدلة  مجموعة   2020 عام  تقرير   يتضمن 
البشرية معداًل  التنمية  البشرية، ودليل  التنمية  وهي دليل 
الجنس،  حسب  التنمية  ودليل  المساواة،  عدم  بعامل 
ودليل الفوارق بين الجنسين، ودليل الفقر المتعدد األبعاد. 
لعام  البشرية  التنمية  تقرير  منهجية  استخدمت  وقد 
التفاصيل  على  االطالع  ويمكن  األدلة.  لحساب   2019
الموقع  على  المتاحة   5 إلى   1 من  الفنية  المالحظات   في 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_

.technical_notes.pdf
باأللوان  ويتضمن تقرير عام 2020 خمس لوحات تتبع 
في  الجنسين  بين  والفوارق  البشرية،  التنمية  )نوعية 
واالستدامة  المرأة،  وتمكين  الحياة،  مراحل  مختلف 
ويمكن  واالقتصادية(.  االجتماعية  واالستدامة  البيئية، 
وضع  في  المستخدمة  المنهجية  تفاصيل  على  االطالع 
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 لوحات التتبع في المالحظة الفنية 6 المتاحة على الموقع 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_

.technical_notes.pdf

 المقارنة   بين   فترات   زمنية   ومع   أعداد 
  أخرى   من   التقرير                                                                                                                                                                                                                        

سلسلة  تحسين  على  والدولية  الوطنية  الوكاالت  تعمل 
البيانات  تكون  لن  لذلك،  ونتيجة  باستمرار.  بياناتها 
التنمية  دليل  قيمة  وضمنها  التقرير،  هذا  في  الواردة 
للمقارنة  قابلة  له،  وفقًا  البلدان  وترتيب   البشرية 
وتبّين  السابقة.  األعوام  تقارير  في  وردت  التي  باألرقام 
اتجاهات   2 اإلحصائي  الجدول  في  المتسقة  البيانات 
األعوام  بين  المقارنة  ألغراض  البشرية  التنمية  دليل 
والبلدان. ويمكن االطالع أيضًا على الصفحة اإللكترونية 
على  تحتوي  التي   ،http://hdr.undp.org/en/data

متسقة ومستخلصة. بيانات 

الفوارق بين التقديرات الوطنية والدولية             

الوطنية  التقديرات  بين  الفوارق  بعض  أحيانًا  تالحظ 
والتقديرات الدولية مرّدها إلى عوامل عديدة. فالوكاالت 
لجعل  موحدة  بمنهجية  االلتزام  على  تحرص  الدولية 
حال  وفي  البلدان،  بين  للمقارنة  قابلة  الوطنية  البيانات 
تتاح  ال  وقد  التقديرات.  تستخدم  البيانات  توفر  عدم 
يالحظ  وعندما  الوطنية.  البيانات  آخر  الدولية  للوكاالت 
مكتب تقرير التنمية البشرية هذه الفوارق، يراجع بشأنها 

الهيئات الوطنية والدولية المسؤولة عن جمع البيانات.

مجموعات   البلدان   والمجاميع   اإلحصائية                                                                                 

تتضمن الجداول مجاميع إحصائية عائدة إلى مجموعات 
بلدان  مجموعة  إلى  العائد  المجموع  يدرج  وال  البلدان. 
المجموعة  بلدان  نصف  عن  بيانات  توفرت  حال  في  إال 
ثلثي عدد سكان  البيانات  تمّثل هذه  أن  األقل، على  على 
التي  البلدان  إلى  المجاميع  وتعود  األقل.  على  المجموعة 

تتوفر عنها البيانات.  

التصنيف   حسب   التنمية   البشرية                                                                                 

توّزع البلدان حسب قيمة مؤشرات دليل التنمية البشرية 
البشرية  التنمية  مجموعة  هي:  مجموعات  أربع  في 
0.550؛  من  أقل  الدليل  قيمة  تكون  حيث  المنخفضة 
ومجموعة التنمية البشرية المتوسطة حيث تتراوح قيمة 
البشرية  التنمية  ومجموعة  و0.699؛   0.550 بين  الدليل 
المرتفعة، حيث تتراوح قيمة الدليل بين 0.700 و0.799؛ 
ومجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا حيث تكون قيمة 

الدليل 0.800 أو أكثر.

مجموعات البلدان

توّزع البلدان في مجموعات حسب تصنيف برنامج األمم 
نموًا  البلدان  أقل  وتصّنف  للمناطق.  اإلنمائي  المتحدة 
األمم  تعريف  حسب  النامية  الصغيرة  الجزرية  والدول 

.)www.unohrlls.org( المتحدة

البلدان النامية

جميع  من  معلومات  إلى  النامية  البلدان  مجاميع  تستند 
البلدان المدرجة ضمن مجموعات.

منظمة   التعاون   االقتصادي   والتنمية                                                                                                                

منظمة  في  األعضاء  البلدان  مجاميع  الجداول  تتضمن 
منها  بلدًا،   37 وعددها  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
وشيلي،  )تركيا،  نامية  بلدان  وأربعة  متقدمًا  بلدًا   33
التي  البلدان  المجاميع  وتغطي  والمكسيك(.  وكولومبيا، 

تتوفر عنها البيانات.

مالحظات  عن   البلدان                                                      

)منطقة  الصين  كونغ  هونغ  تشمل  ال  الصين  عن  البيانات 
خاصة(  إدارية  )منطقة  الصين  وماكاو  خاصة(  إدارية 

ومقاطعة تايوان الصينية. 
منذ 2 أيار/مايو 2016، ُتستخدم تشيكيا اسمًا مختصرًا 

للجمهورية التشيكية.
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ومنذ 1 حزيران/يونيو 2018، ُتستخدم مملكة إسواتيني 
تسمية للبلد الذي كان يعرف سابقًا بسوازيالند.

ومنذ 14 شباط/فبراير 2019، ُتستخدم جمهورية مقدونيا 
الشمالية )االسم المختصر: مقدونيا الشمالية( تسمية للبلد 

الذي كان يعرف بجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا.

الرموز                               

الشرطة بين العامين كما في 2010-2019 تعني أن البيانات 
تعود إلى آخر سنة تتوفر عنها بيانات خالل الفترة المحددة.
تعني   2020/2015 في  كما  العامين  بين  المائلة  والشرطة 
متوسط السنوات المبّينة. ومعدالت النمو هي المتوسطات 
السنوية لمعدالت النمو بين أول سنة وآخر سنة من الفترة 

المحددة.
ترد في الجداول الرموز التالية: 

البيانات غير متوفرة   ..
القيمة منخفضة جدًا أو ال تستحق الذكر 0 أو 0.0 

ال ينطبق   _

كلمة   شكر   للمصادر   اإلحصائية                                                                                 

مصادره  وفي  المركبة  التقرير  أدلة  حساب  في  اسُتند 
الخبرات  من  متنّوعة  مجموعة  إلى  اإلحصائية 
المستوى  على  البيانات  إنتاج  في  العريقة  المتخصصة 
بالشكر  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  ويخّص  الدولي. 
لالتصاالت،  الدولي  واالتحاد  الدولي،  البرلماني  االتحاد 
األمم  في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  وإدارة 
لكسمبرغ،  في  الدخل  ودراسة  الدولي،  والبنك  المتحدة، 
وغالوب،  الدولي،  النقد  وصندوق   ،ICF Macro وشركة 
ألمريكا  االجتماعية-االقتصادية  البيانات  وقاعدة 
االقتصادية  واللجنة  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
واللجنة  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا 
األمم  ومؤتمر  آسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
األوبئة  أبحاث  ومركز  والتنمية،  للتجارة  المتحدة 
الداخلي،  التشرد  رصد  ومركز  الكوارث،  عن  الناجمة 
أبحاث  ومعهد  السياسات،  لبحوث  السوري  والمركز 
لمنظمة  التابع  اإلحصاء  ومعهد  الجنائية،  السياسات 
القياسات  ومعهد  الثقافة،  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 
لحقوق  المتحدة  األمم  ومفوضية  والتقييم،  الصحية 

الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضية  اإلنسان، 
األمم  األوروبية، ومكتب  للجماعات  والمكتب اإلحصائي 
بالمخدرات والجريمة، ومنظمة األغذية  المعني  المتحدة 
ومنظمة  للطفولة،  المتحدة  األمم  ومنظمة  والزراعة، 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، 
الدولية، وهيئة  العمل  العالمية، ومنظمة  ومنظمة الصحة 
المرأة.  وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم 
التي  بالتعليم  الخاصة  الدولية  البيانات  بقاعدة  وننّوه 
يشرف عليها روبيرت بارو )Robert Barro( من جامعة 
جامعة  من   )Jong-Wha Lee( لي  وا  وجونغ  هارفرد، 
في  إليها  اسُتند  التي  القّيمة  المصادر  من  هي  إذ  كوريا، 

حساب أدلة التقرير.

الجداول اإلحصائية

تتناول الجداول الستة األولى أدلة التنمية البشرية المركبة 
تقرير  في  ُتحسب   ،2010 عام  منذ  وعناصرها.  الخمسة 
التنمية البشرية أربعة أدلة مركبة هي دليل التنمية البشرية، 
ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل 
الفوارق بين الجنسين، ودليل الفقر المتعدد األبعاد للبلدان 
التنمية  دليل   2014 عام  تقرير  في  واسُتحدث  النامية. 
للنساء  الدليل محسوبًة  يقارن قيمة  الذي  الجنس  حسب 

وللرجال على حدة.  
من  واسعة  مجموعة  األخرى  الجداول  وتتضمن 
في  البشرية  التنمية  عن  أشمل  صورة  تعطي  المؤشرات 

كل بلد.
من  الجداول  في  الواردة  المؤشرات  تكون  وعندما 
يمكن  مؤشرات  أو  المستدامة،  التنمية  أهداف  مؤشرات 
استخدامها في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف معّينة، 

ترد في أعلى الجداول األهداف والمقاصد المعنية. 
يورد  وعناصره،  البشرية  التنمية  دليل   ،1 الجدول 
لعام  البشرية  التنمية  دليل  بالترتيب حسب قيمة  البلدان 
والتعليم  العمر،  طول  الثالثة:  عناصره  وقيمة   ،2019
الجدول  ويبّين  الدخل.  من  الفرد  ونصيب  )مؤشران(، 
البشرية  التنمية  دليل  قيمة  حسب  الترتيب  في  الفارق 
ويتضمن  اإلجمالي،  القومي  الدخل  من  الفرد  ونصيب 
أيضًا الترتيب حسب قيمة الدليل لعام 2018، وقد ُحسبت 
األرقام باالستناد إلى آخر البيانات المنقحة المتاحة حتى 

عام 2020. 
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-1990 البشرية،  التنمية  دليل  اتجاهات   ،2 الجدول 
يسمح  زمني  تسلسل  في  الدليل  قيمة  يتضمن   ،2019
األعوام  في  بقيمته   2019 عام  في  الدليل  قيمة  بمقارنة 
آخر  إلى  باالستناد  الجدول  أرقام  ُحسبت  وقد  السابقة. 
باستخدام   ،2020 عام  حتى  المتاحة  المنقحة  البيانات 
المنهجية نفسها التي ُحسب على أساسها دليل عام 2019. 
ويبّين الجدول التغّير في ترتيب البلدان حسب قيمة الدليل 
السنوي  والمتوسط  األخيرة  الخمس  السنوات  مدى  على 
 ،2000-1990 هي  زمنية  فترات  أربع  في  نموه  لمعدل 

و2000-2010، و2010-2019، و2019-1990.
عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل   ،3 الجدول 
دليل  هما  المساواة،  لعدم  مقياسين  يتضمن  المساواة، 
ومجموع  المساواة  عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية 
الدليل األصلي نتيجة لعدم المساواة.  الخسارة في قيمة 
عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل  يقتصر  وال 
في  المحققة  اإلنجازات  متوسط  قياس  على  المساواة 
يبّين  بل  والدخل،  والتعليم  العمر  طول  في  بلد  كل 
التنمية  السكان. ودليل  كيفية توّزع هذه اإلنجازات على 
الفعلي  المستوى  المساواة هو  بعامل عدم  البشرية معداًل 
بين  والفارق  المساواة.  بعد حساب عدم  البشرية  للتنمية 
هو  األصلي  والدليل  المساواة  عدم  بعامل  معداًل  الدليل 
التنمية البشرية  “الخسارة” في المستوى المحتمل لدليل 
البلد.  الدليل داخل  المساواة في توّزع قيمة  نتيجة لعدم 
البشر  بين  المساواة  عدم  معامل  أيضًا  الجدول  ويتضمن 
وهو متوسط غير ُمرجح ألوجه عدم المساواة في األبعاد 
بين  بلد  لكل  الترتيب  في  الفارق  الجدول  ويبّين  الثالثة. 
دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
البلد  ترتيب  أن  تعني  السلبية  والقيمة  المساواة.  عدم 
يتراجع بعد حساب عدم المساواة. ويتضمن الجدول أيضًا 
الدخل، وحصة  السكان من  المائة من  أفقر 40 في  حصة 
منه،  المائة  في   1 أغنى  منه، وحصة  المائة  في   10 أغنى 

ومعامل جيني.
الجدول 4، دليل التنمية حسب الجنس، يتضمن قيمة 
دليل التنمية محسوبة لكل من النساء والرجال على حدة. 
وتشكل النسبة بين القيمتين دليل التنمية حسب الجنس. 
وكل ما قاربت النسبة 1 )واحد( تقّلص الفارق بين النساء 
التنمية  دليل  عناصر  أيضًا  الجدول  ويتضمن  والرجال. 
الفرد  ونصيب  )مؤشران(  والتعليم  العمر  لطول  البشرية 

مجموعات  وترتيب  الجنس،  حسب  مفّصلة  الدخل  من 
عن  للدليل  المطلق  االنحراف  حسب  الخمس  البلدان 

التكافؤ بين الجنسين.
الجدول 5، دليل الفوارق بين الجنسين، يتضمن مقياسًا 
اإلنجابية  الصحة  أبعاد  في  الجنسين  بين  للفوارق  مركبًا 
الصحة  وتقاس  العمل.  سوق  في  والمشاركة  والتمكين 
ومعدل  األمهات  وفيات  نسبة  هما  بمؤشرين  اإلنجابية 
التي  المقاعد  بنسبة  التمكين  ويقاس  للمراهقات؛  الوالدات 
تشغلها النساء في المجالس النيابية، ونسبة الحاصلين على 
جزء من التعليم الثانوي على األقل من ذكور وإناث؛ وتقاس 
المشاركة في سوق العمل بمشاركة كل من الذكور واإلناث في 
القوى العاملة. وتعني القيمة المنخفضة لدليل الفوارق بين 

الجنسين تقّلص الفوارق بين الجنسين، والعكس صحيح.
يلّخص  األبعاد،  المتعدد  الفقر  دليل   ،6 الجدول 
األشخاص  منها  يعاني  التي  المختلفة  الحرمان  أوجه 
ومستوى  والتعليم  الصحة  في  النامية  البلدان   في 
األبعاد  المتعدد  الفقر  حدوث  الدليل  ويظهر  المعيشة. 
في  يعيشون  الذين  السكان  )بعدد  بالدخل  المرتبط  غير 
الحرمان  حاصل  )بمتوسط  وشدته  األبعاد(،  متعدد  فقر 
ضمن  حدود  إلى  وباالستناد  الفقراء(.  يعيشه  الذي 
فقر  في  أنهم  على  السكان  ُيصّنف  الحرمان،  حاصل 
متعدد األبعاد، أو فقر مدقع متعدد األبعاد، أو عرضة لفقر 
أبعاد  من  بعد  كل  حصة  الجدول  ويورد  األبعاد.   متعدد 
الجدول  ويتضمن  األبعاد.  المتعدد  الفقر  في  الحرمان 
يعيشون  الذين  السكان  نسبة  أي  الدخل،  لفقر  مقياسًا 
أقل  على  يعيشون  والذين  الوطني  الفقر  خط   دون 
الشرائية.  القوة  بمعادل  اليوم  في  دوالر   1.90 من 
األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل  حساب  في   وُتستخدم 
مبادرة  مع  بالشراكة  اسُتحدثت  التي  المنقحة  المنهجية 
على  االطالع  ويمكن  البشرية.  والتنمية  للفقر  أكسفورد 
الموقع  على  المتاحة   5 الفنية  المالحظة  في  التفاصيل 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/mpi2020_

.technical_notes.pdf
عن  مؤشرات  يتضمن  السكان،  اتجاهات   ،7 الجدول 
الوسيط،  والعمر  السكان،  مجموع  حيث  من  السكان 
في  تساعد  الكلية،  الخصوبة  ومعدالت  اإلعالة،  ونسب 
العاملة في  الملقاة على عاتق القوى  تقييم حجم األعباء 

بلد معّين.
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عن  مؤشرات  يتضمن  الصحية،  الحالة   ،8 الجدول 
من  حصريًا  تغذوا  الذين  الرضع  )نسبة  الرضع  صحة 
الرضاعة الطبيعية في الساعات األربع والعشرين السابقة 
الخناق  ضد  يحّصنوا  لم  الذين  الرضع  ونسبة  للمسح، 
الرضع(،  الحصبة، ومعدل وفيات  والكزاز وضد  والشهاق 
وصحة األطفال )نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين 
سن  دون  األطفال  وفيات  ومعدل  التقّزم،  من  يعانون 
الخامسة(، وصحة البالغين )معدل وفيات البالغين حسب 
الجنس، ومعدل الوفيات الناجمة عن أمراض غير سارية 
بالمالريا وداء السل حسب الجنس، ومعدل  هي اإلصابة 
المتوقع  والعمر  البشرية(،  المناعة  نقص  فيروس  انتشار 
على  الجاري  اإلنفاق  ونسبة  الوالدة،  عند  جيدة  بصحة 

الصحة من الناتج المحلي اإلجمالي. 
مؤشرات  يتضمن  التعليم،  في  اإلنجازات   ،9 الجدول 
عن  مؤشرات  الجدول  ويشمل  التعليم.  لرصد  مرجعية 
البالغين  إلمام  معدالت  إلى  باالستناد  العلمي،  التحصيل 
السكان  من  البالغين  ونسبة  والكتابة،  بالقراءة  والشباب 
األقل.  على  الثانوي  التعليم  من  جزء  على  الحاصلين 
كل  في  بالتعليم  لاللتحاق  اإلجمالية  النسب  وُتستكمل 
االبتدائي،  التعليم  من  التسرب  بمعدالت  تعليمي  مستوى 
التعليم  من  صف  آخر  حتى  التعليم  مواصلة  ومعدل 
الثانوي العام األدنى. ويتضمن الجدول نسبة اإلنفاق العام 

على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي.
الجدول 10، الدخل القومي وتركيبة الموارد، يتضمن 
مجموعة من مؤشرات االقتصاد الكلي منها الناتج المحلي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  العمل  وحصة  اإلجمالي، 
االجتماعية(،  الحماية  ومدفوعات  األجور  ذلك  في  )بما 
على  والضرائب  اإلجمالي،  الثابت  المال  رأس  وتكوين 
المئوية من  بالنسبة  المال  الدخل، واألرباح وعوائد رأس 
مجموع اإليرادات الضريبية. وتكوين رأس المال الثابت 
المستثمر  الوطني  للدخل  تقريبي  مؤشر  هو  اإلجمالي 
يكون  عندما  المؤشر  هذا  ويتراجع  المستهلك.  وغير 
ومؤشر  الركود.  أو  اليقين  عدم  من  حالة  في  االقتصاد 
االستهالك  على  الحكومية  النفقات  هو  العام  اإلنفاق 
ومتوسط  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  )النسبة  النهائي 
ين، هما  النمو السنوي(. ويتضمن الجدول مؤشرين عن الدَّ
ين، محسوبين  الدَّ ومجموع خدمة  الخارجي  ين  الدَّ كتلة 
ويقيس  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  المئوية  بالنسبة 

دليل أسعار االستهالك التضخم.

مؤشرات  يتضمن  والتشغيل،  العمل   ،11 الجدول   
الذي  والعمل  والبطالة،  التشغيل،  هي  أبعاد  خمسة  عن 
التشغيل،  في  المهارات  ومستوى  البشرية،  التنمية  يهدد 
ومؤشرات  بالتشغيل.  المرتبط  االجتماعي  والضمان 
التشغيل هي نسبة العاملين من السكان، ومعدل المشاركة 
في القوى العاملة، والتشغيل في قطاع الزراعة، والتشغيل 
مجموع  هي  البطالة  ومؤشرات  الخدمات.  قطاع  في 
البطالة، وبطالة الشباب، والشباب الذين هم خارج التعليم 
البشرية  التنمية  يهدد  الذي  العمل  ومؤشرات  والتشغيل. 
التشغيل  ونسبة  العاملون،  والفقراء  األطفال،  عمل  هي 
غير الرسمي في القطاعات غير الزراعية. ومؤشر مستوى 
المهارات  ذوي  العاملين  نسبة  هو  التشغيل  في  المهارات 
المنخفضة. ومؤشر  المهارات  العاملين ذوي  المرتفعة إلى 
السكان  نسبة  هو  بالتشغيل  المرتبط  االجتماعي  الضمان 

المؤهلين الذين يحصلون على معاشات تقاعد.
شعور  مدى  يتناول  البشري،  األمن   ،12 الجدول 
للوالدات  المئوية  النسبة  يورد  وهو  باألمان.  السكان 
وأعداد  المنشأ،  بلد  حسب  الالجئين  وأعداد  المسجلة، 
المشردين  السكان  عدد  يتضمن  كما  داخليًا.  النازحين 
بسبب الكوارث الطبيعية، وعدد األيتام، والسجناء. وترد 
واالنتحار  القتل  جرائم  عن  مؤشرات  أيضًا  الجدول  في 
الزوجة،  ضرب  تبرير  عن  ومؤشر  الجنس(،  )حسب 
إمدادات  كفاية  )متوسط  الغذائي  العجز  لعمق  ومقياس 

الطاقة الغذائية(.
المال،  ورأس  األشخاص  حركة   ،13 الجدول 
وفي  العولمة.  أوجه  مختلف  عن  مؤشرات  يتضمن 
الصادرات  بنسبة  الدولية  التجارة  ُيقاس حجم  الجدول، 
والواردات من الناتج المحلي اإلجمالي، وحركة األموال 
الخاص،  المال  ورأس  المباشر،  األجنبي  باالستثمار 
الوافدة.  والتحويالت  الرسمية،  اإلنمائية  والمساعدة 
الصافي،  الهجرة  بمعدل  األشخاص  حركة  وُتقاس 
في  الطالب  عدد  وصافي  الوافدين،  المهاجرين  وعدد 
المئوية من مجموع  )بالنسبة  الخارج  العالي من  التعليم 
السّياح  وعدد  البلد(،  في  العالي  بالتعليم  الملتحقين 
الدولية  االتصاالت  حجم  وُيقاس  الوافدين.  الدوليين 
ونسبة  اإلنترنت،  يستخدمون  الذين  السكان  بنسبة 
لكل  النقال  الهاتف  في  االشتراكات  وعدد  منهم،  النساء 
100 من السكان، ونسبة التغّير في هذه االشتراكات بين 
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بالرفاه،  الشعور  تكميلية:  مؤشرات   ،14 الجدول 
أبعاد  حيال  األفراد  انطباع  عن  تعّبر  مؤشرات  يتضمن 
ونوعية  التعليم،  كنوعية  البشرية  التنمية  من  معّينة 
والسالمة  المعيشة،  ومستويات  الصحية،  الرعاية 
بالحياة.  العام  والرضا  االختيار،  وحرية  الشخصية، 
السكان  انطباع  تقيس  مؤشرات  أيضًا  الجدول  ويتضمن 

حيال المجتمع والحكومة. 
اإلنسان،  لحقوق  األساسية  المعاهدات   ،15 الجدول 
على  الدول  تصديق  تاريخ  عن  معلومات  يتضمن 
المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان. وتشمل االتفاقيات 
األساسية  والحريات  الحقوق  المختارة  عشرة  اإلحدى 
المرتبطة بالقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس 
العرق أو الجنس والعنف، وحماية حقوق األطفال والعمال 
أيضًا  تغطي  وهي  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  المهاجرين 
القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  التعذيب وغيره من ضروب 
أو الالإنسانية أو المهينة والحماية من االختفاء القسري. 
تتضمن  البشرية،  التنمية  نوعية   ،1 التتبع  لوحة 
الصحة  نوعية  تقيس  التي  المؤشرات  من  مجموعة 
الصحة هي  نوعية  والمؤشرات على  والمعيشة.  والتعليم 
أسّرة  وعدد  األطباء،  وعدد  المتوقع،  الصحي  التدهور 
نسبة  التعليم هي  نوعية  على  والمؤشرات  المستشفيات. 
المعلمين  التعليم االبتدائي، ونسبة  للمعلمين في  التالميذ 
المدربين في التعليم االبتدائي، ونسبة المدارس االبتدائية 
النقاط  ومجموع  اإلنترنت،  بشبكة  الموصولة  والثانوية 
الرياضيات  في  الطلبة  لتقييم  الدولي  البرنامج  إطار  في 
هي  المعيشة  نوعية  على  والمؤشرات  والعلوم.  والقراءة 
نسبة العاملين المعرضين للمخاطر، ونسبة سكان األرياف 
الذين  السكان  ونسبة  الكهرباء،  على  يحصلون  الذين 
يحصلون على خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنة، 
الصرف  خدمات  على  يحصلون  الذين  السكان  ونسبة 
الصحي المدارة بطريقة آمنة. والبلد الذي يقع في الثلث 
األعلى من توزيع قيمة المؤشرات أداؤه أفضل من البلدان 
العالم. والبلد الذي يقع في الثلث  الثلثين األدنى في  في 
عالية  بنوعية  يتمتع  بلد  المؤشرات هو  األعلى في جميع 
ذات  البلدان  أن  التتبع  لوحة  وتبّين  البشرية.  التنمية  من 
بأفضل  جميعها  تتمتع  ال  جدًا  المرتفعة  البشرية  التنمية 
النوعية،  مؤشرات  في جميع  البشرية  التنمية  من  نوعية 

تقع  المنخفضة  البشرية  التنمية  البلدان ذات  والعديد من 
في الثلث األدنى في جميع مؤشرات النوعية. 

مختلف  في  الجنسين  بين  الفوارق   ،2 التتبع  لوحة 
عن  المؤشرات  من  مجموعة  تتضمن  الحياة،  مراحل 
الفوارق بين الجنسين في الخيارات والفرص في مختلف 
والسن  والبلوغ،  والشباب،  الطفولة  الحياة:  مراحل 
بالصحة، والتعليم، وسوق  المؤشرات  المتقدمة. وترتبط 
العمل والتشغيل، وصنع القرار السياسي، وتوزيع الوقت، 
محسوبة  المؤشرات  ومعظم  االجتماعية.  والحماية 
الذكور  نسبة  الذكور. ويستثنى مؤشر  إلى  اإلناث  بنسبة 
مجموعات  في  التصنيف  من  الوالدة  عند  اإلناث  إلى 
ثالث، إذ توّزع البلدان ضمن هذا المؤشر في مجموعتين 
بين  النسبة  فيها  تتراوح  التي  الطبيعية  المجموعة  هما 
تخرج  التي  البلدان  ومجموعة  )ضمنًا(  و1.07   1.04
الجنسين  فتنحاز ألحد  الطبيعي  النطاق  فيها عن  النسبة 
)سائر البلدان(. وللفارق في نسبة الذكور إلى اإلناث عند 
يكون  أن  ويمكن  اإلحالل؛  مستويات  على  أثر  الوالدة 
واقتصادية  اجتماعية  مشاكل  حدوث  الحتمال  مؤشرًا 
في المستقبل ودلياًل على التفريق بين الجنسين. وتشّكل 
الجنسين  الفوارق بين  تبلغ فيها قيمة دليل  التي  البلدان 
عن  واالنحراف  اإلنجازات.  أفضل  مجموعة   1 حوالي 
المساواة هو واحد بصرف النظر عن الجنس الذي ُسّجلت 

لصالحه اإلنجازات. 
من  مجموعة  تتضمن  المرأة،  تمكين   ،3 التتبع  لوحة 
ثالثة  بين  المقارنة  تتيح  بالمرأة  الخاصة  المؤشرات 
أبعاد هي الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، والعنف ضد 
واالقتصادي.  االجتماعي  والتمكين  والنساء،  الفتيات 
كل  في  األقل  على  واحد  مؤشر  البلدان  معظم  وفي 
مجموعة من المجموعات الثالث، ما يشير إلى تفاوت في 

تمكين المرأة بين المؤشرات والبلدان.
مجموعة  تتضمن  البيئية،  االستدامة   ،4 التتبع  لوحة 
البيئية.  والمخاطر  باالستدامة  الخاصة  المؤشرات  من 
الوقود  استهالك  البيئية  االستدامة  مؤشرات  وتقيس 
ومساحة  الكربون،  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  األحفوري، 
األسمدة  واستخدام  العذبة،  المياه  وسحب  الغابات، 
المغذية، واالستهالك المادي المحلي. ومؤشرات المخاطر 
الهواء في  الناجمة عن تلّوث  البيئية هي معدل الوفيات 
المساكن والهواء المحيط، وعن خدمات غير مأمونة في 
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وعدد األشخاص 
األراضي  ونسبة  كوارث،  بفعل  والمفقودين  المتوفين 
والممارسات  األنشطة  نتيجة  بمعظمها  المتدهورة 
الدولي  لالتحاد  الحمراء  القائمة  مؤشر  وقيمة  البشرية، 
اإلجمالي  االنقراض  خطر  يقيس  الذي  الطبيعة،  لحماية 

في مجموعات األنواع.
لوحة التتبع 5، االستدامة االجتماعية واالقتصادية، 
تتضمن مجموعة من المؤشرات االقتصادية هي االدخار 

وتكوين  ين،  الدَّ خدمة  ومجموع  المعدل،  الصافي 
وتنّوع  الماهرة،  العاملة  والقوى  اإلجمالي،  المال  رأس 
والمؤشرات  والتطوير.  البحث  على  واإلنفاق  الصادرات، 
االجتماعية هي نسبة إعالة المسنين المتوقعة لعام 2030، 
ونسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق ألغراض 
دليل  قيمة  في  الخسارة  مجموع  في  والتغّير  عسكرية، 
والتغّير في عدم  المساواة،  لعدم  نتيجة  البشرية  التنمية 

المساواة بين الجنسين وفي الدخل.
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3
 دليل 

 التنمية 
البشرية

 العمر 
 المتوقع 

عند الوالدة

 العدد 
 المتوقع لسنوات 

الدراسة

 متوسط 
 سنوات 
الدراسة

 نصيب الفرد 
 من الدخل القومي 

اإلجمالي

الترتيب حسب نصيب الفرد من 
الدخل القومي اإلجمالي ناقص 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية
)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2017()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

201920192019a2019a201920192018

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
b12.966,49471 0.95782.418.1النرويج1

b12.768,37143 0.95582.318.7أيرلندا2

0.95583.816.313.469,39432سويسرا2

b12.8 c54,682144 0.94983.019.1آيسلندا4

0.94984.916.912.362,98574هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

0.94781.317.014.255,314114ألمانيا6

b12.554,508127 0.94582.819.5السويد7

b12.7 c48,085157 0.94483.422.0أستراليا8

b12.457,70769 0.94482.318.5هولندا8

b12.6 c58,662210 0.94080.918.9الدانمرك10

d–812 0.93883.616.411.688,155سنغافورة11

b12.848,5111111 0.93881.919.4فنلندا11

0.93281.317.513.246,0711314المملكة�المتحدة13

b12.1 e52,085613 0.93181.619.8بلجيكا14

b12.8 c40,7991814 0.93182.318.8نيوزيلندا14

c48,527514 0.92982.416.213.4كندا16

717–0.92678.916.313.463,826الوليات�المتحدة�األمريكية17

c56,197–318 0.92281.516.112.5النمسا18

0.91983.016.213.040,1871421إسرائيل19

g14.912.5 h131,032 d,i–1819 0.91980.7ليختنشتاين19

f42,932920 0.91984.615.212.9اليابان19

0.91781.317.612.738,0801524سلوفينيا22

0.91683.016.512.243,044422جمهورية�كوريا23

e72,712–1923 0.91682.314.312.3لكسمبرغ23

0.90483.617.610.340,975625إسبانيا25

126–0.90182.715.611.547,173فرنسا26

c38,109926 0.90079.416.812.7تشيكيا27

0.89582.516.111.339,555628مالطة28

c36,019930 0.89278.816.013.1إستونيا29

j42,776029 0.89283.516.110.4إيطاليا29

2430–0.89078.014.312.167,462اإلمارات�العربية�المتحدة31

0.88882.217.910.630,1551433اليونان32

0.88781.015.212.238,207232قبرص33

0.88275.916.613.135,799535ليتوانيا34

e31,623834 0.88078.716.312.5بولندا35

g13.3 k10.556,000 l–2036 0.86881.9أندورا�36

c30,282837 0.86675.316.213.0لتفيا37

0.86482.116.59.333,967238البرتغال38

c32,113339 0.86077.514.512.7سلوفاكيا39

1640–0.85475.116.110.247,495المملكة�العربية�السعودية40

0.85476.915.212.031,329442هنغاريا40

1241–0.85277.316.39.542,522البحرين42

0.85180.216.410.623,2611643شيلي43

e28,070644 0.85178.515.211.4كرواتيا43

d–4345 0.84880.212.09.792,418قطر45

c21,1901646 0.84576.717.710.9األرجنتين46

f63,965–3847 0.83875.914.39.1بروني�دار�السالم47

m21,3991348 0.82976.915.011.6الجبل�األسود48

149–0.82876.114.311.129,497رومانيا49

g15.8 j12.5 j19,3171552 0.82673.9بالو50

j22,857953 0.82573.615.611.9كازاخستان51

j26,157249 0.82472.615.012.2التحاد�الروسي52

m18,5461449 0.82374.815.412.3بيالروس53

c8.127,701–454 0.82077.716.6تركيا54

0.81777.916.88.920,064956أوروغواي55

0.81675.114.411.423,325255بلغاريا56

f29,558–1058 0.81578.512.910.2بنما57

o14,9362060 0.81479.215.410.6بربادوس58

n11.4 j33,747–1758 0.81473.912.9جزر�البهاما58

j25,944–556 0.81377.914.29.7ُعمان60

0.81273.815.313.114,4292263جورجيا61

0.81080.315.78.718,486661كوستاريكا62
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الجدول 1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3
 دليل 

 التنمية 
البشرية

 العمر 
 المتوقع 

عند الوالدة

 العدد 
 المتوقع لسنوات 

الدراسة

 متوسط 
 سنوات 
الدراسة

 نصيب الفرد 
 من الدخل القومي 

اإلجمالي

الترتيب حسب نصيب الفرد من 
الدخل القومي اإلجمالي ناقص 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية
)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2017()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

201920192019a2019a201920192018

1163–0.81076.213.710.427,534ماليزيا62

0.80676.014.711.217,192865صربيا64

5162–0.80675.514.27.358,590الكويت64
f25,266–1066 0.80475.015.19.5موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
j11.0 f26,231–1467 0.79673.513.0ترينيداد�وتوباغو67

k26,903–1569 0.79673.414.110.0سيشيل67

p13,9981868 0.79578.614.710.1ألبانيا69

0.78376.714.810.312,4472670إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

j8,621 q4571 0.78378.814.311.8كوبا70

0.78277.014.110.612,7072373سري�لنكا72

k9.814,872776 0.78077.413.8البوسنة�والهرسك73

j11.4 o13,2161978 0.77972.115.1أوكرانيا74

g13.8 j8.7 n25,038–1775 0.77974.8سانت�كيتس�ونيفس74

n15,641374 0.77972.416.99.0غرينادا74

876–0.77975.114.88.819,160المكسيك74

j9.3 k20,895–1580 0.77877.012.8أنتيغوا�وبربودا78

0.77776.715.09.712,2521978بيرو79

j7.917,781–1080 0.77777.215.0تايلند79

0.77675.113.111.313,894972أرمينيا81

m15,865–782 0.77475.813.69.8مقدونيا�الشمالية82

0.76777.314.48.514,257383كولومبيا83

0.76575.915.48.014,263184البرازيل84

j8.1 f16,057–1187 0.76176.914.0الصين85

j8.911,0441984 0.75977.014.6إكوادور86

j8.5 j14,616–486 0.75976.214.0سانت�لوسيا86

j10.613,784388 0.75673.012.9أذربيجان88

j17,591–1889 0.75674.114.28.1الجمهورية�الدومينيكية88

0.75071.911.511.713,664291جمهورية�مولدوفا90

m11,1741391 0.74876.914.68.0الجزائر91

n14,655–1190 0.74478.911.38.7لبنان92

n10.913,009193 0.74367.414.4فيجي93

g13.0 p8.1 k11,884794 0.74278.2دومينيكا94

0.74076.715.17.210,4141494تونس95

p7.0 p17,417–2498 0.74078.912.2ملديف95

j8.8 j12,378096 0.73872.514.1سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

m14,324–1398 0.73871.713.29.3سورينام97

j10.3 m10,839797 0.73769.914.2منغوليا99

j9.6 o16,437–27102 0.73569.612.8بوتسوانا100

j9.7 j9,3191398 0.73474.513.1جامايكا101

p10.5 f9,8588103 0.72974.511.4األردن102

m8.512,224–4104 0.72874.312.7باراغواي103

j11.2 f6,36525105 0.72570.914.4تونغا104

n7.6 o15,688–29106 0.72472.912.9ليبيا105

0.72071.712.111.87,14217107أوزبكستان106

4110–0.71871.713.68.211,459إندونيسيا107

r9.08,5549108 0.71871.514.2بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

0.71871.213.19.49,7784111الفلبين107

m6,38218108 0.71674.613.19.9بليز110

j10.3 m14,909–32112 0.71568.211.2تركمانستان111

j10.86,30919113 0.71573.312.7ساموا111

j10.37,045 s11101 0.71172.112.8فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

14115–0.70964.113.810.212,129جنوب�أفريقيا114

0.70874.113.49.26,41712114فلسطين،�دولة115

f11,466–14117 0.70772.013.37.4مصر116

g12.4 n10.9 j5,03921116 0.70474.1جزر�مارشال117

j8.3 f7,4333118 0.70475.412.7فييت�نام117

n8.7 f13,930–30119 0.70366.513.0غابون119

تنمية بشرية متوسطة
m4,86423120 0.69771.513.011.1قيرغيزستان120

f7,3681121 0.68676.713.75.6المغرب121

j8.5 m9,455–10121 0.68269.911.4غيانا122

m7.3 j10,801–16123 0.67470.611.3العراق123
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3
 دليل 
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الدراسة
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الترتيب حسب نصيب الفرد من 
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية
)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2017()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

201920192019a2019a201920192018

6124–0.67373.311.76.98,359السلفادور124

j10.7 p3,95425126 0.66871.111.7طاجيكستان125

j7,019–1125 0.66573.012.76.3كابو�فيردي126

10128–0.66374.310.86.68,494غواتيمال127

r6.9 f5,2846127 0.66074.512.3نيكاراغوا128

21131–0.65471.813.04.110,746بوتان129

j7.0 f9,357–17129 0.64663.712.6ناميبيا130

j6,681–5130 0.64569.712.26.5الهند131

0.63475.310.16.65,3081132هندوراس132

0.63272.611.66.24,9767134بنغالديش133

m8.0 m4,26012133 0.63068.411.8كيريباس134

j6.4 j3,95216135 0.62570.412.7سان�تومي�وبرينسيبي135

k7.8 n3,98313136 0.62067.911.5ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

f7,413–16137 0.61367.911.05.3جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

j6.9 m7,919–19139 0.61160.211.8إسواتيني�)مملكة(138

f5,269–3138 0.61164.111.57.3غانا138

n7.13,10520140 0.60970.511.7فانواتو140

j4.8 p4,4403141 0.60669.512.6تيمور�-�ليشتي141

f3,45713143 0.60270.812.85.0نيبال142

p6.6 f4,2445141 0.60166.711.3كينيا143

p5.0 f4,2463144 0.59469.811.5كمبوديا144

n5.9 k13,944–57145 0.59258.79.7غينيا�الستوائية145

p7.2 p3,32610145 0.58463.911.5زامبيا146

p4,961–6148 0.58367.110.75.0ميانمار147

p5.2 p6,104–17145 0.58161.211.8أنغول148

n6.5 o2,87913149 0.57464.611.7الكونغو149

m8.52,66614150 0.57161.511.0زمبابوي150

j5.7 m2,25317151 0.56773.010.2جزر�سليمان151

j5.1 n3,613 t2152 0.56772.78.9الجمهورية�العربية�السورية151

m3,5811153 0.56359.312.16.3الكاميرون153

15154–0.55767.38.35.25,005باكستان154

p4.7 f4,301–10156 0.55564.510.2بابوا�غينيا�الجديدة155

n3,0995154 0.55464.311.25.1جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
f5,135–21157 0.54664.98.64.7موريتانيا157

p3,2540158 0.54561.812.63.8بنن158

p6.2 p2,12315160 0.54463.411.4أوغندا159

j2,15512159 0.54369.011.24.4رواندا160

p6.7 p4,910–19161 0.53954.710.0نيجيريا161

f5,069–25161 0.53857.810.05.3كوت�ديفوار162

f2,6002164 0.52965.58.16.1جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

n1,59616163 0.52867.010.26.1مدغشقر164

j6.5 m3,151–6165 0.52754.311.3ليسوتو165

j4.1 n5,689–34166 0.52467.16.8جيبوتي166

m1,60212168 0.51561.012.74.9توغو167

j3,309–11167 0.51267.98.63.2السنغال168

f2,2290169 0.51164.810.23.9أفغانستان169

j3.8 f3,829–18171 0.51065.37.9السودان170

j5.6 p1,7097170 0.51064.09.7هايتي170

p3.9 m2,168–1172 0.49662.19.9غامبيا172

j2.9 p2,207–3174 0.48566.68.8إثيوبيا173

j4.7 f1,03513174 0.48364.311.2مالوي174

j6.81,06311174 0.48060.79.7جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

m3.6 m1,9961178 0.48058.310.6غينيا�-�بيساو175

n4.8 f1,2588173 0.48064.19.6ليبريا175

m,p2.8 p2,405–12177 0.47761.69.4غينيا178

j3.2 f1,594 t2179 0.47066.18.8اليمن179

j3.9 n2,793 u–17180 0.45966.35.0إريتريا180

j1,2503181 0.45660.910.03.5موزامبيق181

p2,133–9183 0.45261.69.31.6بوركينا�فاسو182

j3.7 f1,668–4182 0.45254.710.2سيراليون182

m2,269–17184 0.43459.37.52.4مالي184

p7544184 0.43361.611.13.3بوروندي185

fيتبع�

الجدول 1

3 4 5  الجدول 1 / دليل التنمية البشرية وعناصره



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3
 دليل 

 التنمية 
البشرية

 العمر 
 المتوقع 

عند الوالدة

 العدد 
 المتوقع لسنوات 

الدراسة

 متوسط 
 سنوات 
الدراسة

 نصيب الفرد 
 من الدخل القومي 

اإلجمالي

الترتيب حسب نصيب الفرد من 
الدخل القومي اإلجمالي ناقص 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية
)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2017()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

201920192019a2019a201920192018

n4.8 n2,003 u–10186 0.43357.95.3جنوب�السودان185

p1,555–5187 0.39854.27.32.5تشاد187

j4.3 f9930188 0.39753.37.6جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

j1,201–4189 0.39462.46.52.1النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
....j..6,132 12.3....توفالو

........j 72.310.8..جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
........13.0....سان�مارينو
..........57.4..الصومال
..............موناكو

....j..16,237 11.2....ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
——0.89879.616.312.244,566تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

——0.75375.314.08.414,255تنمية�بشرية�مرتفعة
——0.63169.311.56.36,153تنمية�بشرية�متوسطة
——0.51361.49.44.92,745تنمية�بشرية�منخفضة

——0.68971.312.27.510,583البلدان�النامية

المناطق
——0.76675.614.68.714,812أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

——0.79174.414.710.417,939أوروبا�وآسيا�الوسطى

——0.64169.911.76.56,532جنوب�آسيا

——0.54761.510.15.83,686جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

——0.70572.112.17.314,869الدول�العربية

——0.74775.413.68.114,710شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

——0.53865.39.94.92,935أقل�البلدان�نموًا
——0.72872.012.38.716,825الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية

——0.90080.416.312.044,967منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

——0.73772.812.78.516,734العالم

مالحظات 

بيانات عام 2019 أو آخر البيانات المتوفرة.  a

المتوقع  للعدد  األقصى  الحد  اعُتبر  البشرية،  التنمية  دليل  لحساب   b
لسنوات الدراسة 18 سنة.

.OECD 2019b باالستناد إلى بيانات من  c

لحساب دليل التنمية البشرية، اعُتبر الحد األقصى لنصيب الفرد من   d
الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   e
.Eurostat 2019

.Barro and Lee 2018 باالستناد إلى إسقاطات من  f

.UNDESA 2011 البيانات من  g

متوسط سنوات الدراسة المفترض في النمسا.  h

تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو المتوقع   i
في سويسرا.

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   j
.UNESCO Institute for Statistics 2020

باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني.  k

تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو المتوقع   l
في إسبانيا.

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   m
اليونيسف  أجرتها  التي  للمجموعات  المؤشرات  المتعددة  المسوح 

للفترة 2019-2006.

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.  n

من  إسقاطات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   o
.Barro and Lee 2018

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   p
 ICF Macro شركة  أجرتها  التي  والصحية  الديمغرافية  المسوح 

للفترة 2019-2006.

البلدان ومعدل النمو المتوقع  باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين   q
.UNECLAC 2020 من

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   r
.CEDLAS and World Bank 2020

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تقديرات   s
 United Nations Statistics Division World Bank 2020a؛ 

.UNECLAC 2020 2020؛b

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تقديرات   t
 United Nations Statistics Division World Bank 2020a؛ 

.UNESCWA 2020 2020؛ وإلى معدالت النمو المتوقعة منb

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تقديرات   u
 United Nations Statistics Division World Bank 2020a؛ 

.IMF 2020 2020؛b

تعاريف

في  اإلنجازات  متوسط  يقيس  مركب  دليل  البشرية:  التنمية   دليل 
والصحية،  المديدة  الحياة  هي:  البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد  ثالثة 
والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن المالحظة الفنية 1 تفاصيل 
http://hdr.undp.org/sites/default/( الدليل  هذا  حساب  كيفية  عن 

.)files/hdr2020_technical_notes.pdf

مولود  يعيشها  أن  يتوقع  التي  السنوات  عدد  الوالدة:  عند  المتوقع  العمر 
جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب الفئات العمرية عند 

والدته على حالها طيلة حياته.

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتمها 
طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدالت االلتحاق 

حسب الفئات العمرية كما هي طيلة حياته.

أتمها  التي  التعليم  سنوات  عدد  متوسط  الدراسة:  سنوات  متوسط 
التحصيل  العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبًا بمستويات  الفئة  األشخاص من 

العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.

اقتصاد  في  الدخل  مجموع  اإلجمالي:  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب 
معّين، وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل اإلنتاج تطرح منها المداخيل 
التي تنفق على استخدام عوامل اإلنتاج التي تملكها اقتصادات العالم األخرى 

وُتحّول إلى قيمة الدوالر المعتمدة دوليًا على أساس معدالت معادل القوة 
الشرائية وتقسم على عدد السكان في منتصف السنة.

ناقص  اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد  نصيب  حسب  الترتيب 
الترتيب حسب نصيب  الفارق بين  البشرية:  التنمية  دليل  الترتيب حسب 
البشرية،  التنمية  دليل  حسب  والترتيب  اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد 
الدخل  من  الفرد  نصيب  حسب  البلد  ترتيب  أن  إلى  السلبية  القيمة  وتشير 

القومي اإلجمالي أفضل من ترتيبه حسب دليل التنمية البشرية.

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام 2018: الترتيب حسب دليل التنمية 
البشرية لعام 2018، وقد اسُتند في حسابه إلى أحدث البيانات المنقحة والمتاحة 

في عام 2020 والمستخدمة في قياس دليل التنمية البشرية لعام 2019.

مصادر البيانات

العمودان 1 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات 
 United ؛UNESCO Institute for Statistics 2020 ؛UNDESA 2019a من
 Barro and ؛World Bank 2020a ؛Nations Statistics Division 2020b

.IMF 2020 ؛Lee 2018

.UNDESA 2019a :2 العمود

العمود UNESCO Institute for Statistics 2020 :3؛ المسوح الديمغرافية 
المؤشرات  المتعددة  المسوح  ICF Macro؛  شركة  تجريها  التي  والصحية 

.OECD 2019b للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛

العمود UNESCO Institute for Statistics 2020 :4؛ Barro and Lee 2018؛ 
المسوح  ICF Macro؛  شركة  تجريها  التي  والصحية  الديمغرافية  المسوح 

.OECD 2019b المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛

 United Nations Statistics ؛IMF 2020 ؛World Bank 2020a :5 العمود
.Division 2020b

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و5.
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية
)بالنسبة المئوية(القيمة

199020002010201420152017201820192014–2019a1990–20002000–20102010–20191990–2019

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.8490.9150.9400.9440.9470.9540.9560.95700.750.270.200.41النرويج1

0.7730.8670.9010.9280.9350.9470.9510.95571.150.390.650.73أيرلندا2

0.8400.8980.9410.9420.9470.9490.9550.95500.670.470.160.44سويسرا2

0.8070.8670.8980.9310.9340.9430.9460.94940.720.350.620.56آيسلندا4

0.7840.8300.9040.9260.9300.9410.9460.94970.570.860.540.66هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

30.810.570.240.55–0.8080.8760.9270.9370.9380.9430.9460.947ألمانيا6

30.960.090.410.49–0.8210.9030.9110.9350.9380.9420.9430.945السويد7

20.360.300.170.28–0.8710.9030.9300.9330.9380.9410.9430.944أستراليا8

10.540.390.320.42–0.8360.8820.9170.9320.9340.9390.9420.944هولندا8

60.770.530.280.53–0.8060.8700.9170.9350.9330.9360.9390.940الدانمرك10

0.7210.8210.9090.9260.9310.9330.9360.93801.311.020.350.91سنغافورة11

20.900.590.260.59–0.7900.8640.9160.9280.9300.9350.9370.938فنلندا11

0.7810.8740.9120.9250.9230.9260.9280.93201.130.430.240.61المملكة�المتحدة13

0.8130.8800.9100.9180.9220.9290.9300.93110.800.340.250.47بلجيكا14

0.8260.8760.9060.9160.9210.9260.9280.93130.590.340.300.41نيوزيلندا14

10.200.390.340.31–0.8500.8670.9010.9180.9210.9260.9280.929كندا16

30.240.330.120.24–0.8650.8860.9160.9200.9210.9240.9250.926الوليات�المتحدة�األمريكية17

0.8030.8470.9040.9130.9150.9190.9210.92200.530.650.220.48النمسا18

0.8010.8610.8950.9090.9100.9130.9160.91910.720.390.290.48إسرائيل19

..0.480.18..0.8620.9040.9110.9110.9160.9190.9190..ليختنشتاين19

0.8180.8580.8870.9060.9080.9150.9170.91920.480.330.390.40اليابان19

0.7740.8320.8890.8940.8940.9070.9120.91720.730.660.350.59سلوفينيا22

11.180.770.330.78–0.7320.8230.8890.9040.9070.9120.9140.916جمهورية�كوريا23

0.7970.8600.8980.9030.9060.9130.9130.91600.760.430.220.48لكسمبرغ23

0.7610.8320.8720.8880.8950.9030.9050.90410.900.470.400.60إسبانيا25

10.770.350.280.47–0.7860.8490.8790.8930.8950.8970.8980.901فرنسا26

10.860.790.380.69–0.7380.8040.8700.8880.8910.8960.8980.900تشيكيا27

0.7520.7950.8530.8740.8800.8880.8940.89520.560.710.540.60مالطة28

0.7350.7870.8520.8710.8770.8850.8890.89220.690.800.510.67إستونيا29

10.770.480.160.48–0.7760.8380.8790.8820.8820.8860.8900.892إيطاليا29

0.7230.7820.8200.8470.8590.8810.8890.89060.790.480.910.72اإلمارات�العربية�المتحدة31

30.550.730.290.53–0.7610.8040.8650.8750.8770.8790.8810.888اليونان32

0.7350.8040.8560.8620.8650.8780.8850.88700.900.630.400.65قبرص33

0.7380.7620.8310.8590.8620.8730.8760.88200.320.870.660.62ليتوانيا34

0.7180.7900.8400.8580.8630.8730.8770.88000.960.620.520.70بولندا35

..0.290.40..4–0.8130.8370.8630.8620.8630.8670.868..أندورا�36

0.7110.7350.8240.8450.8490.8590.8630.86630.331.150.550.68لتفيا37

10.990.460.460.64–0.7180.7920.8290.8470.8540.8580.8600.864البرتغال38

20.320.830.380.51–0.7410.7650.8310.8470.8500.8550.8580.860سلوفاكيا39

40.640.850.600.70–0.6970.7430.8090.8520.8590.8520.8540.854المملكة�العربية�السعودية40

0.7080.7720.8310.8380.8420.8460.8500.85410.870.740.300.65هنغاريا40

0.7490.7950.8000.8200.8480.8540.8520.85260.600.060.700.45البحرين42

0.7060.7560.8030.8370.8420.8470.8490.85100.690.600.650.65شيلي43

0.6770.7570.8150.8350.8400.8450.8480.85121.120.740.480.79كرواتيا43

0.7500.8160.8340.8350.8390.8480.8450.84800.850.220.190.42قطر45

20.840.600.210.56–0.7180.7810.8290.8360.8400.8430.8420.845األرجنتين46

60.450.310.150.31–0.7670.8020.8270.8380.8380.8380.8360.838بروني�دار�السالم47

..0.37....0.8020.8130.8160.8220.8260.8292....الجبل�األسود48

0.7080.7160.8050.8110.8150.8210.8230.82820.111.180.310.54رومانيا49

..0.550.55..3–0.7440.7860.8250.8200.8220.8220.826..بالو50

0.071.100.860.62–0.6900.6850.7640.7980.8060.8150.8190.8257كازاخستان51

0.180.790.600.39–0.7350.7220.7810.8070.8090.8200.8230.8241التحاد�الروسي52

..1.490.39..4–0.6860.7950.8140.8140.8190.8230.823..بيالروس53

0.5830.6600.7390.7960.8010.8140.8170.82051.251.141.161.18تركيا54

0.6940.7430.7820.8030.8060.8140.8160.81710.680.510.490.56أوروغواي55

20.170.910.390.49–0.7080.7200.7880.8060.8090.8110.8130.816بلغاريا56

0.6750.7350.7740.7950.7990.8110.8120.81550.860.520.580.65بنما57

60.520.330.230.37–0.7320.7710.7970.8080.8090.8100.8100.814بربادوس58

..0.100.12..3–0.7970.8050.8050.8080.8120.8120.814..جزر�البهاما58

..1.220.43..3–0.6930.7820.8020.8140.8190.8130.813..ُعمان60

..0.850.87..0.6900.7510.7830.7900.7990.8050.8127..جورجيا61

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية
)بالنسبة المئوية(القيمة

199020002010201420152017201820192014–2019a1990–20002000–20102010–20191990–2019

30.810.590.640.68–0.6650.7210.7650.7960.7970.8040.8080.810كوستاريكا62

0.6430.7230.7720.7910.7960.8050.8050.81011.180.660.540.80ماليزيا62

0.080.680.570.38–0.7220.7160.7660.7840.7890.7980.8030.8063صربيا64

51.030.090.250.46–0.7050.7810.7880.7960.8010.8050.8070.806الكويت64

20.831.030.760.88–0.6240.6780.7510.7890.7890.7970.8010.804موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
10.710.900.170.61–0.6680.7170.7840.7850.7920.7950.7950.796ترينيداد�وتوباغو67

..0.680.46..0.7140.7640.7750.7860.7890.7900.7962..سيشيل67

40.321.050.720.70–0.6500.6710.7450.7870.7880.7900.7920.795ألبانيا69

0.5650.6580.7420.7740.7740.7870.7850.78311.541.210.601.13إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

0.6800.6910.7810.7670.7720.7770.7810.78350.161.230.030.49كوبا70

0.6290.6910.7540.7730.7760.7750.7790.78200.940.880.410.75سري�لنكا72

..0.600.88..0.6790.7210.7580.7610.7740.7770.7808..البوسنة�والهرسك73

0.440.850.350.25–1–0.7250.6940.7550.7710.7650.7710.7740.779أوكرانيا74

..0.48....0.7460.7680.7680.7700.7730.7790....سانت�كيتس�ونيفس74

..0.36....0.7540.7660.7700.7700.7730.7792....غرينادا74

0.6560.7080.7480.7610.7660.7710.7760.77940.770.550.450.59المكسيك74

..0.22....0.7630.7600.7620.7680.7720.7781....أنتيغوا�وبربودا78

0.6130.6790.7210.7600.7590.7670.7710.77701.030.600.830.82بيرو79

0.5770.6520.7240.7420.7490.7650.7720.77781.231.050.791.03تايلند79

40.231.110.420.59–0.6540.6690.7470.7640.7680.7690.7710.776أرمينيا81

..0.930.46..0.6770.7430.7550.7610.7670.7700.7742..مقدونيا�الشمالية82

0.6030.6660.7290.7530.7560.7630.7640.76721.000.910.570.83كولومبيا83

21.120.600.570.77–0.6130.6850.7270.7560.7560.7610.7620.765البرازيل84

0.4990.5880.6990.7310.7390.7500.7550.761121.651.740.951.47الصين85

40.410.730.500.55–0.6480.6750.7260.7560.7640.7600.7620.759إكوادور86

..0.490.43..0.6950.7300.7350.7470.7590.7580.7596..سانت�لوسيا86

..1.350.45..0.6350.7260.7400.7440.7540.7540.7561..أذربيجان88

0.5990.6590.7060.7300.7380.7460.7510.756100.960.690.760.81الجمهورية�الدومينيكية88

0.701.040.560.29–0.6900.6430.7130.7370.7360.7430.7460.7500جمهورية�مولدوفا90

0.5720.6370.7210.7360.7400.7450.7460.74801.081.250.410.93الجزائر91

..0.32–....6–0.7660.7480.7440.7480.7470.744....لبنان92

0.6620.6950.7150.7330.7370.7400.7420.74310.490.280.430.40فيجي93

..0.510.03..6–0.7030.7400.7410.7390.7360.7380.742..دومينيكا94

0.5670.6510.7160.7260.7290.7340.7380.74071.390.960.370.92تونس95

..0.970.86..0.6220.6850.7180.7240.7310.7340.7408..ملديف95

..0.530.31..3–0.6810.7180.7330.7330.7340.7360.738..سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

..0.43....5–0.7100.7350.7400.7320.7340.738....سورينام97

30.171.700.640.84–0.5780.5880.6960.7320.7350.7280.7350.737منغوليا99

0.5730.5810.6630.7110.7170.7260.7300.73550.141.331.150.86بوتسوانا100

20.500.770.030.45–0.6450.6780.7320.7290.7310.7340.7340.734جامايكا101

0.120.53–31.300.36–0.6250.7110.7370.7290.7300.7260.7280.729األردن102

0.5980.6430.6960.7150.7210.7260.7270.72810.730.800.500.68باراغواي103

0.6540.6750.6990.7070.7200.7230.7230.72520.320.350.410.36تونغا104

1.080.00–40.750.23–0.7240.7800.7980.7280.6970.7140.7210.724ليبيا105

..1.110.82..0.5990.6690.6960.7010.7130.7170.7204..أوزبكستان106

0.5230.6030.6650.6900.6950.7070.7120.71861.430.980.861.10إندونيسيا107

0.5510.6270.6670.6900.6970.7100.7140.71861.300.620.820.92بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

0.5930.6320.6710.6960.7010.7080.7110.71830.640.600.760.66الفلبين107

30.480.830.330.55–0.6100.6400.6950.7050.7100.7140.7140.716بليز110

..0.79....0.6660.6890.6940.7010.7100.7154....تركمانستان111

30.280.700.270.42–0.6330.6510.6980.7030.7070.7100.7090.715ساموا111

0.690.34–440.491.14–0.6440.6760.7570.7750.7690.7430.7330.711فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

20.060.510.730.42–0.6270.6310.6640.6930.7010.7050.7070.709جنوب�أفريقيا114

..0.38....6–0.6840.6970.7010.7060.7080.708....فلسطين،�دولة115

0.5480.6130.6680.6850.6910.6980.7010.70711.130.860.630.88مصر116

..........0.6990.7020.704..........جزر�مارشال117

0.4830.5860.6610.6830.6880.6960.7000.70411.951.210.701.31فييت�نام117

0.6130.6210.6520.6820.6850.6940.6970.70300.130.490.840.47غابون119

تنمية بشرية متوسطة
0.320.660.570.29–4–0.6400.6200.6620.6860.6900.6940.6960.697قيرغيزستان120

0.4570.5290.6160.6520.6580.6730.6800.68621.471.531.201.41المغرب121

fيتبع�

الجدول 2

3 4 تقرير التنمية البشرية / 82020



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية
)بالنسبة المئوية(القيمة

199020002010201420152017201820192014–2019a1990–20002000–20102010–20191990–2019

21.180.520.550.76–0.5480.6160.6490.6710.6740.6770.6800.682غيانا122

0.5600.5950.6360.6450.6490.6670.6710.67440.610.670.650.64العراق123

31.380.830.080.79–0.5360.6150.6680.6680.6680.6710.6700.673السلفادور124

1.051.400.510.27–2–0.6170.5550.6380.6520.6520.6570.6610.668طاجيكستان125

..1.060.57..4–0.5690.6320.6540.6560.6600.6630.665..كابو�فيردي126

11.330.991.001.11–0.4810.5490.6060.6480.6520.6550.6570.663غواتيمال127

31.500.750.660.98–0.4970.5770.6220.6490.6520.6610.6590.660نيكاراغوا128

..1.46....0.5740.6180.6280.6460.6490.6541....بوتان129

0.660.801.030.37–2–0.5810.5440.5890.6310.6380.6440.6450.646ناميبيا130

0.4290.4950.5790.6160.6240.6400.6420.64511.441.581.211.42الهند131

0.5190.5660.6100.6160.6180.6300.6330.63400.870.750.430.69هندوراس132

0.3940.4780.5570.5790.5950.6160.6250.63281.951.541.411.64بنغالديش133

..0.700.67..3–0.5530.5930.6170.6250.6270.6280.630..كيريباس134

0.4520.4980.5610.5910.6040.6190.6240.62510.971.201.211.12سان�تومي�وبرينسيبي135

..0.960.35..2–0.5460.6010.6040.6120.6160.6180.620..ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

0.4050.4710.5520.5890.5980.6080.6090.61311.521.601.171.44جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

1.500.932.030.42–0.5410.4650.5100.5680.5810.5970.6050.6115إسواتيني�)مملكة(138

10.611.350.870.95–0.4650.4940.5650.5900.5900.6020.6060.611غانا138

..0.35....5–0.5900.5940.5980.6010.6030.609....فانواتو140

..0.40–2.64..12–0.4840.6280.6200.6100.5990.5990.606..تيمور�-�ليشتي141

0.3870.4530.5370.5760.5830.5880.5960.60201.591.721.281.54نيبال142

0.441.800.970.76–3–0.4820.4610.5510.5800.5870.5950.5990.601كينيا143

0.3680.4240.5390.5650.5700.5820.5850.59401.432.431.091.66كمبوديا144

..0.930.30..6–0.5250.5760.5860.5890.5840.5820.592..غينيا�الستوائية145

0.4210.4250.5270.5610.5690.5780.5820.58400.092.171.151.13زامبيا146

0.3420.4140.5150.5500.5570.5720.5790.58331.932.211.391.86ميانمار147

..2.601.31..4–0.4000.5170.5650.5720.5820.5820.581..أنغول148

0.811.211.100.48–2–0.5000.4610.5200.5600.5800.5740.5730.574الكونغو149

1.051.151.900.61–0.4780.4300.4820.5470.5530.5630.5690.5711زمبابوي150

..1.230.61..3–0.4750.5370.5590.5630.5620.5640.567..جزر�سليمان151

1.870.11–20.871.14–0.5500.6000.6720.5560.5370.5640.5630.567الجمهورية�العربية�السورية151

0.181.391.220.79–0.4480.4400.5050.5400.5490.5570.5600.5631الكاميرون153

0.4020.4470.5120.5300.5360.5500.5520.55721.071.370.941.13باكستان154

21.711.500.681.31–0.3800.4500.5220.5420.5480.5490.5490.555بابوا�غينيا�الجديدة155

..1.140.68..4–0.4650.5210.5430.5450.5500.5520.554..جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
21.570.850.871.10–0.3970.4640.5050.5310.5360.5400.5420.546موريتانيا157

11.341.731.101.40–0.3640.4160.4940.5270.5320.5360.5410.545بنن158

0.3200.4040.4980.5190.5250.5320.5380.54422.362.110.991.85أوغندا159

13.243.731.102.74–0.2480.3410.4920.5210.5260.5350.5400.543رواندا160

..1.25....3–0.4820.5230.5260.5310.5340.539....نيجيريا161

0.4040.4210.4680.4920.5030.5250.5340.53870.411.061.560.99كوت�ديفوار162

10.582.121.061.26–0.3680.3900.4810.5040.5140.5230.5240.529جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

..1.010.36..4–0.4620.5110.5200.5220.5260.5270.528..مدغشقر164

0.810.021.520.20–0.4980.4590.4600.4980.5030.5170.5220.5272ليسوتو165

..2.351.61..0.3600.4540.4920.4990.5100.5180.5243..جيبوتي166

0.4060.4270.4660.4930.4990.5060.5100.51510.510.881.120.82توغو167

30.371.841.001.07–0.3760.3900.4680.4990.5060.5120.5160.512السنغال168

51.493.040.891.83–0.3020.3500.4720.5000.5000.5060.5090.511أفغانستان169

51.991.530.941.50–0.3310.4030.4690.4990.5040.5090.5060.510السودان170

10.660.640.890.72–0.4140.4420.4710.4920.4960.5050.5080.510هايتي170

0.3490.4030.4590.4680.4710.4800.4870.49611.451.310.871.22غامبيا172

..3.731.58..0.2920.4210.4550.4620.4740.4780.4855..إثيوبيا173

0.3330.3880.4310.4650.4680.4730.4780.48301.541.061.271.29مالوي174

0.562.231.100.91–0.3690.3490.4350.4600.4640.4750.4780.4800جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

..1.07....0.4360.4590.4640.4700.4720.4801....غينيا�-�بيساو175

..0.450.60..3–0.4350.4550.4780.4770.4810.4800.480..ليبريا175

0.2820.3400.4160.4520.4570.4710.4730.47711.892.041.531.83غينيا178

0.820.55–161.021.32–0.4010.4440.5060.5020.4830.4670.4680.470اليمن179

..0.57....3–0.4360.4570.4540.4540.4560.459....إريتريا180

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالبشرية
)بالنسبة المئوية(القيمة

199020002010201420152017201820192014–2019a1990–20002000–20102010–20191990–2019

0.2270.3070.4010.4250.4330.4460.4520.45623.072.711.442.43موزامبيق181

..2.741.83..0.2930.3840.4130.4220.4390.4430.4523..بوركينا�فاسو182

20.283.071.401.58–0.2870.2950.3990.4380.4310.4430.4470.452سيراليون182

0.2340.3120.4080.4190.4170.4270.4310.43402.922.720.692.15مالي184

50.033.200.581.29–0.2990.3000.4110.4380.4370.4340.4310.433بوروندي185

..0.61....3–0.4100.4280.4250.4260.4290.433....جنوب�السودان185

..2.330.84..1–0.2930.3690.4010.3980.3960.3970.398..تشاد187

0.271.170.940.60–1–0.3340.3250.3650.3680.3750.3910.3950.397جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

11.762.371.952.03–0.2200.2620.3310.3650.3720.3860.3910.394النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
..........................توفالو

..........................جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
..........................سان�مارينو
..........................الصومال
..........................موناكو

..........................ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.550.520.350.48—0.7820.8260.8700.8850.8890.8940.8960.898تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

1.041.150.730.98—0.5670.6290.7050.7300.7350.7440.7480.753تنمية�بشرية�مرتفعة
1.291.501.121.31—0.4330.4920.5710.6010.6090.6240.6270.631تنمية�بشرية�متوسطة
1.002.081.031.38—0.3450.3810.4680.4970.5000.5070.5090.513تنمية�بشرية�منخفضة

1.001.180.791.00—0.5170.5710.6420.6680.6730.6830.6850.689البلدان�النامية

المناطق
0.880.650.440.67—0.6320.6900.7360.7560.7590.7620.7640.766أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

0.190.910.760.62—0.6620.6750.7390.7720.7750.7850.7870.791أوروبا�وآسيا�الوسطى

1.381.471.121.33—0.4370.5010.5800.6120.6200.6350.6370.641جنوب�آسيا

0.531.630.981.05—0.4040.4260.5010.5300.5350.5420.5440.547جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

1.000.970.470.82—0.5560.6140.6760.6870.6910.6990.7020.705الدول�العربية

1.421.460.921.28—0.5170.5950.6880.7180.7240.7350.7400.747شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

1.331.951.071.46—0.3530.4030.4890.5130.5200.5310.5340.538أقل�البلدان�نموًا

0.760.890.340.67—0.5990.6460.7060.7150.7200.7240.7260.728الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
0.610.460.330.47—0.7860.8350.8740.8880.8910.8960.8980.900منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

0.690.820.590.71—0.6010.6440.6990.7200.7240.7320.7340.737العالم

الجدول 2

مالحظات

يمكن  البلدان،  وبين  السنوات  عبر  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  لمقارنة 
الموقع  على  الواردة  المستخلصة  البيانات  أو  الجدول  هذا   استخدام 
باستخدام  االتجاهات  تبّين  التي   ،http://hdr.undp.org/en/data 

بيانات متسقة.

تشير القيمة اإليجابية إلى تحّسن في الترتيب.  a

تعاريف

في  اإلنجازات  متوسط  يقيس  مركب  دليل  البشرية:  التنمية   دليل 
والصحية،  المديدة  الحياة  هي:  البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد  ثالثة 
والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن المالحظة الفنية 1 تفاصيل 
http://hdr.undp.org/sites/default/( الدليل  هذا  حساب  كيفية  عن 

.)files/hdr2020_technical_notes.pdf

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشرية: النمو السنوي البسيط لدليل 
المركب  النمو  كمعدل  محسوبًا  محددة  زمنية  فترة  خالل  البشرية  التنمية 

السنوي.

مصادر البيانات

إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات   :8 إلى   1 األعمدة 
بيانات من UNDESA 2019a؛ UNESCO Institute for Statistics 2020؛ 
World Bank 2020a؛  United Nations Statistics Division 2020b؛ 

.IMF 2020 ؛Barro and Lee 2018

العمود 9: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 4 و8.

األعمدة  الواردة في  البيانات  إلى  باالستناد  13: حسابات  إلى   10 األعمدة 
1 و2 و3 و8.

3 5 تقرير التنمية البشرية / 02020



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1

 دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في 
aالتعليم

دليل 
التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
حصة دخلالمساواة

معامل 
جيني

القيمةالقيمة

مجموع 
الخسارة 
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب 

حسب دليل 
التنمية 
bالبشرية

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة المئوية(

أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

أغنى 1 
في المائة 
من السكان

201920192019201920192015–2020c20192019d20192019d20192010–2018e2010–2018e2010–2017e2010–2018e

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.9570.8996.106.03.00.9312.30.90812.60.85823.221.69.427.0النرويج1

37.23.40.9263.30.89215.00.83820.525.911.332.8–0.9550.8857.3أيرلندا2

16.83.50.9471.80.88314.90.84120.225.510.632.7–0.9550.8896.9سويسرا2

0.9490.8945.825.62.40.9462.80.90011.70.84123.722.57.626.8آيسلندا4

........1712.62.50.9739.80.79325.60.724–0.9490.82413.2هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

47.93.80.9082.30.92217.70.78620.424.612.531.9–0.9470.8698.2ألمانيا6

0.9450.8826.706.52.90.9383.70.88413.00.82822.222.39.028.8السويد7

37.93.70.9402.70.89917.30.77119.627.09.134.4–0.9440.8678.2أستراليا8

0.9440.8787.006.93.10.9285.40.86512.20.84322.623.36.228.5هولندا8

0.9400.8836.146.03.60.9032.90.89411.40.85322.824.010.728.7الدانمرك10

..14.0....1512.82.50.95411.00.75125.00.750–0.9380.81313.3سنغافورة11

0.9380.8885.375.33.00.9242.20.90710.60.83523.422.610.127.4فنلندا11

37.94.10.9052.70.90217.00.76919.026.812.634.8–0.9320.8568.2المملكة�المتحدة13

0.9310.8597.717.73.60.9148.20.82811.40.83722.921.97.827.4بلجيكا14

..8.7....0.9310.8597.717.54.30.9171.80.90916.40.759نيوزيلندا14

18.44.60.9162.70.87018.10.76619.125.113.633.8–0.9290.8488.7كندا16

1112.16.30.8482.80.87527.10.71115.430.520.541.4–0.9260.80812.7الوليات�المتحدة�األمريكية17

0.9220.8577.036.93.70.9122.90.84014.10.82121.323.09.329.7النمسا18

39.0..610.93.30.9375.70.83323.70.69115.727.7–0.9190.81411.4إسرائيل19

............................0.919ليختنشتاين19

0.9190.8438.318.12.90.9654.70.81216.70.76320.526.410.432.9اليابان19

0.9170.8754.6124.62.90.9162.10.8918.70.82024.820.47.724.2سلوفينيا22

210.73.00.9418.80.78920.20.73120.323.812.231.6–0.9160.81511.0جمهورية�كوريا23

0.9160.8269.829.63.40.9256.30.75619.00.80618.425.811.934.9لكسمبرغ23

1013.13.00.94916.90.69119.50.73218.425.411.934.7–0.9040.78313.4إسبانيا25

0.9010.8209.028.93.80.9279.50.74013.50.80421.125.811.231.6فرنسا26

0.9000.8604.4144.43.00.8861.40.8788.90.81824.921.510.124.9تشيكيا27

0.8950.8238.057.94.60.9186.20.77413.00.78621.923.311.429.2مالطة28

0.8920.8297.196.93.60.8712.30.86214.80.75820.922.511.130.4إستونيا29

611.83.10.94710.60.70921.80.71618.026.78.735.9–0.8920.78312.2إيطاليا29

18.221.422.832.5....5.20.84518.20.656........0.890اإلمارات�العربية�المتحدة31

110.83.50.92411.10.75517.80.70918.925.913.434.4–0.8880.79110.9اليونان32

0.8870.8059.219.13.60.90410.50.74013.20.77921.325.511.631.4قبرص33

0.8820.79110.3110.05.50.8133.90.86320.60.70617.928.410.437.3ليتوانيا34

0.8800.8137.677.64.30.8654.90.82613.50.75221.723.514.029.7بولندا35

............10.00.648............0.868أندورا�36

0.8660.7839.609.25.40.8052.50.86119.60.69418.426.910.935.6لتفيا37

511.83.50.92115.00.65316.90.73119.826.710.633.8–0.8640.76111.9البرتغال38

0.8600.8076.276.15.00.8411.60.81311.70.77023.819.95.325.2سلوفاكيا39

..19.7........6.40.79418.00.647........0.854المملكة�العربية�السعودية40

0.8540.7917.467.34.20.8383.10.79614.50.74321.123.912.130.6هنغاريا40

..18.0........5.50.83322.70.594........0.852البحرين42

1115.96.30.86810.40.72631.10.56715.536.323.744.4–0.8510.70916.7شيلي43

0.8510.7838.047.94.30.8614.70.76714.70.72720.722.98.230.4كرواتيا43

..29.0........5.70.87411.80.581........0.848قطر45

41.4..413.28.60.7976.00.80425.20.60614.929.9–0.8450.72913.7األرجنتين46

................7.60.794........0.838بروني�دار�السالم47

0.8290.7499.709.43.60.8447.80.74016.90.67315.927.78.539.0الجبل�األسود48

111.46.30.8085.30.72422.70.66417.024.915.236.0–0.8280.73011.8رومانيا49

............1.90.839............0.826بالو50

27.5..0.8250.7667.247.17.70.7613.20.80410.30.73623.423.0كازاخستان51

0.8240.74010.2210.07.10.7514.20.78918.80.68318.329.920.237.5التحاد�الروسي52

25.2..0.8230.7716.376.34.40.8063.70.80710.80.70424.521.4بيالروس53

1116.59.00.80816.50.61124.10.64515.932.623.441.9–0.8200.68316.7تركيا54

112.67.90.8216.50.71523.40.61416.329.714.039.7–0.8170.71212.9أوروغواي55

0.8160.72111.6211.36.10.7956.10.73221.80.64416.731.912.640.4بلغاريا56
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1

 دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في 
aالتعليم

دليل 
التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
حصة دخلالمساواة

معامل 
جيني

القيمةالقيمة

مجموع 
الخسارة 
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب 

حسب دليل 
التنمية 
bالبشرية

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة المئوية(

أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

أغنى 1 
في المائة 
من السكان

201920192019201920192015–2020c20192019d20192019d20192010–2018e2010–2018e2010–2017e2010–2018e

49.2..1720.112.00.79211.40.62036.90.54211.937.1–0.8150.64321.1بنما57

........915.98.70.8315.50.73933.60.502–0.8140.67617.0بربادوس58

............6.80.7736.30.693........0.814جزر�البهاما58

..19.5....0.8130.70613.2012.96.70.83111.90.63320.10.671ُعمان60

36.4..0.8120.71611.8511.57.90.7624.10.82622.50.58218.027.5جورجيا61

48.0..1117.57.10.86211.60.64233.90.52112.836.3–0.8100.66118.4كوستاريكا62

15.931.314.641.0....6.10.81112.10.638........0.810ماليزيا62

0.8060.70512.5212.14.90.8197.50.72424.00.59117.325.612.836.2صربيا64

..19.9........5.90.80322.10.497........0.806الكويت64

0.8040.69413.7113.69.40.76613.20.63918.20.68418.829.913.836.8موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
................14.90.701........0.796ترينيداد�وتوباغو67

615.29.60.7436.70.67829.30.59815.239.920.446.8–0.7960.67015.8سيشيل67

0.7950.70810.9710.97.20.83612.30.65513.20.64819.524.88.233.2ألبانيا69

0.7830.69311.5311.39.20.7925.00.71919.70.58516.231.316.340.8إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

............5.10.8587.80.728........0.783كوبا70

39.8..113.87.00.81512.00.65722.40.56817.732.9–0.7820.67313.9سري�لنكا72

314.25.40.83517.00.59020.20.60319.825.19.033.0–0.7800.66714.5البوسنة�والهرسك73

26.1..0.7790.7286.5166.57.40.7423.60.7708.50.67524.022.0أوكرانيا74

............................0.779سانت�كيتس�ونيفس74

................11.20.716........0.779غرينادا74

45.4..1320.810.50.75818.40.57433.40.52914.936.4–0.7790.61321.3المكسيك74

................5.80.826........0.778أنتيغوا�وبربودا78

42.8..818.810.80.77917.00.61428.60.51914.832.1–0.7770.62819.2بيرو79

216.77.90.81018.30.55723.80.59618.328.120.236.4–0.7770.64616.9تايلند79

34.4..0.7760.6999.9129.78.70.7742.90.71817.40.61620.329.2أرمينيا81

0.7740.68112.0811.87.90.7918.40.64619.20.61917.923.87.734.2مقدونيا�الشمالية82

1221.610.70.78718.60.55535.50.48312.139.720.550.4–0.7670.59522.4كولومبيا83

2024.410.90.76621.20.54741.00.44210.442.528.353.9–0.7650.57025.5البرازيل84

0.7610.63916.0215.77.90.80611.70.58027.40.55717.229.313.938.5الصين85

45.4..318.411.50.77613.90.60529.90.49813.834.4–0.7590.61618.8إكوادور86

51.2..0.7590.62917.1016.910.60.77312.60.58827.40.54711.038.6سانت�لوسيا86

........0.7560.6849.5169.413.90.7025.30.6738.90.678أذربيجان88

43.7..721.117.00.69115.80.56030.40.54415.635.2–0.7560.59521.3الجمهورية�الدومينيكية88

0.7500.67210.41310.39.60.7227.30.65914.00.63924.422.09.925.7جمهورية�مولدوفا90

219.714.10.75233.70.44511.40.63123.122.99.727.6–0.7480.59620.3الجزائر91

20.624.823.431.8....7.40.8406.20.567........0.744لبنان92

36.7..18.829.7........14.90.621........0.743فيجي93

............................0.742دومينيكا94

118.99.00.79430.70.45816.90.58320.125.610.732.8–0.7400.59619.5تونس95

31.3..1020.46.00.85229.30.40525.80.57821.225.2–0.7400.58421.1ملديف95

................11.30.717........0.738سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

........1726.012.80.69318.40.55146.70.400–0.7380.53527.5سورينام97

32.7..0.7370.63414.01114.013.10.66711.90.64916.90.58820.225.7منغوليا99

10.941.522.653.3....19.40.61523.30.518........0.735بوتسوانا100

........0.7340.61216.6415.910.00.7545.60.65132.00.466جامايكا101

0.7290.62214.7914.610.60.75015.40.56417.90.56920.327.516.133.7األردن102

46.2..722.813.80.71916.70.53137.80.45213.935.9–0.7280.55723.5باراغواي103

37.6..18.229.7....10.40.7024.50.740........0.725تونغا104

..13.5............9.10.740........0.724ليبيا105

............13.90.6850.70.723........0.720أوزبكستان106

39.0..0.7180.59017.8217.713.90.68516.20.54523.10.55117.230.4إندونيسيا107

42.2..923.722.50.61417.60.57331.20.46314.730.4–0.7180.54624.0بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

44.4..117.815.30.66810.10.61028.10.49815.034.8–0.7180.58718.2الفلبين107

........521.611.10.74715.90.58437.90.390–0.7160.55422.6بليز110

........0.7150.58618.0217.523.40.5682.90.63426.20.558تركمانستان111

38.7..17.931.3....10.00.7384.90.678........0.715ساموا111
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1

 دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في 
aالتعليم

دليل 
التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
حصة دخلالمساواة

معامل 
جيني

القيمةالقيمة

مجموع 
الخسارة 
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب 

حسب دليل 
التنمية 
bالبشرية

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة المئوية(

أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

أغنى 1 
في المائة 
من السكان

201920192019201920192015–2020c20192019d20192019d20192010–2018e2010–2018e2010–2017e2010–2018e

........0.7110.58817.3617.017.10.6648.80.63825.20.481فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

1831.219.20.54917.30.59957.00.3127.250.519.263.0–0.7090.46834.0جنوب�أفريقيا114

0.7080.61313.41613.412.00.73211.60.59916.60.52419.225.215.833.7فلسطين،�دولة115

928.711.60.70738.10.38336.50.45521.826.915.831.5–0.7070.49729.7مصر116

............4.30.677............0.704جزر�مارشال117

35.7..0.7040.58816.51016.512.90.74217.60.51919.10.52618.627.5فييت�نام117

0.7030.54422.6022.522.80.55223.50.49821.20.58816.827.710.938.0غابون119

تنمية بشرية متوسطة
27.7..0.6970.6309.6259.511.30.7023.40.70613.80.50623.423.6قيرغيزستان120

17.431.915.039.5........13.00.759........0.686المغرب121

........0.6820.55618.5518.319.00.62210.70.53625.10.515غيانا122

0.6740.54119.7219.415.90.65529.70.39212.70.61821.923.722.029.5العراق123

38.6..0.6730.52921.4121.112.50.71829.10.39321.80.52317.129.4السلفادور124

34.0..0.6680.58412.61212.416.70.6556.00.64114.50.47519.426.4طاجيكستان125

42.4..15.432.3....12.20.71623.70.429........0.665كابو�فيردي126

48.3..226.914.60.71330.80.35935.40.43313.138.1–0.6630.48127.5غواتيمال127

46.2..0.6600.50523.5123.213.10.72825.70.42530.70.41514.337.2نيكاراغوا128

37.4..226.317.10.66041.70.28920.00.56517.527.9–0.6540.47627.2بوتان129

1433.622.10.52425.00.43853.60.3188.647.321.559.1–0.6460.41835.3ناميبيا130

125.719.70.61338.70.34018.80.51518.831.721.337.8–0.6450.47526.4الهند131

52.1..224.813.30.73723.30.38237.80.37310.439.1–0.6340.47225.6هندوراس132

32.4..0.6320.47824.4323.717.30.66937.30.33216.60.49221.026.8بنغالديش133

........0.6300.51618.1817.924.70.5609.60.53719.40.457كيريباس134

0.6250.52016.81016.717.00.64318.30.46314.90.47311.549.28.856.3سان�تومي�وبرينسيبي135

40.1..26.40.41016.229.7....16.10.618........0.620ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

36.4..0.6130.46124.8024.722.60.57131.30.33120.30.51819.129.8جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

529.025.10.46324.10.42337.90.41010.542.718.254.6–0.6110.43229.3إسواتيني�)مملكة(138

327.824.20.51435.10.36524.10.45414.332.215.143.5–0.6110.44028.0غانا138

37.6..19.70.41717.829.4....14.40.665........0.609فانواتو140

28.7..226.721.70.59644.90.28113.60.49522.824.0–0.6060.43628.1تيمور�-�ليشتي141

32.8..0.6020.44625.9324.917.50.64540.90.30816.30.44820.426.4نيبال142

0.6010.44326.3326.222.50.55722.90.41233.10.37916.531.615.040.8كينيا143

........0.5940.47520.01019.918.10.62827.30.35214.30.485كمبوديا144

..17.3............34.60.390........0.592غينيا�الستوائية145

230.626.50.49620.40.44344.80.2928.944.423.157.1–0.5840.40131.3زامبيا146

30.7..21.925.5....22.80.56026.90.339........0.583ميانمار147

331.732.00.43034.30.32828.90.44211.539.615.251.3–0.5810.39731.7أنغول148

0.5740.43025.1224.922.80.52920.90.42931.00.35012.437.920.448.9الكونغو149

0.5710.44122.8722.524.20.48414.60.50128.80.35315.134.817.244.3زمبابوي150

37.1..19.40.37918.429.2....12.10.717........0.567جزر�سليمان151

..14.7............13.00.705........0.567الجمهورية�العربية�السورية151

733.433.50.40231.70.37335.00.35113.035.015.746.6–0.5630.37533.4الكاميرون153

33.5..430.229.90.51043.50.22717.20.48921.128.9–0.5570.38431.1باكستان154

f31.0 f..41.9 f 0.5550.39029.7029.624.10.52035.70.28228.90.40415.1بابوا�غينيا�الجديدة155

2144.228.90.48547.60.25256.00.22813.633.714.145.3–0.5540.30345.3جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
431.830.00.48440.80.23424.60.44919.924.910.632.6–0.5460.37132.1موريتانيا157

1036.934.90.41843.70.26932.00.35812.837.617.547.8–0.5450.34337.1بنن158

0.5440.39926.7726.727.20.48627.90.37724.90.34615.934.216.942.8أوغندا159

43.7..0.5430.38728.7328.419.50.60729.30.32436.40.29515.835.6رواندا160

f32.715.343.0 f 235.237.10.33640.40.29728.10.42315.1–0.5390.34835.4نيجيريا161

435.333.30.38845.60.24627.00.43315.931.917.141.5–0.5380.34635.7كوت�ديفوار162

0.5290.39725.01024.925.30.52227.00.31322.40.38217.433.116.240.5جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

0.5280.39026.1926.021.10.57129.30.34327.60.30315.733.515.042.6مدغشقر164

0.5270.38227.5627.433.10.35319.60.42829.60.36713.532.919.044.9ليسوتو165

27.70.44115.832.315.741.6....23.40.555........0.524جيبوتي166

0.5150.35131.8431.730.50.43937.70.32226.90.30714.531.613.743.1توغو167
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1

 دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

المتوقع

دليل العمر 
المتوقع 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في 
aالتعليم

دليل 
التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
حصة دخلالمساواة

معامل 
جيني

القيمةالقيمة

مجموع 
الخسارة 
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب 

حسب دليل 
التنمية 
bالبشرية

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة المئوية(

أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

أغنى 1 
في المائة 
من السكان

201920192019201920192015–2020c20192019d20192019d20192010–2018e2010–2018e2010–2017e2010–2018e

0.5120.34832.0431.221.20.58146.40.18525.90.39216.431.013.040.3السنغال168

............28.30.49545.40.226........0.511أفغانستان169

334.327.40.50642.50.19833.00.36919.927.811.234.2–0.5100.33334.7السودان170

41.1..940.032.20.45937.30.28650.40.21215.831.2–0.5100.30340.6هايتي170

0.4960.33532.5131.228.50.46347.70.21317.50.38419.028.713.435.9غامبيا172

0.4850.34828.2827.324.90.53843.50.19313.40.40519.428.514.335.0إثيوبيا173

0.4830.34528.6528.625.10.51028.40.33632.40.23916.238.131.144.7مالوي174

0.4800.33530.2430.236.10.40026.80.36327.60.25815.532.018.142.1جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

737.432.30.39941.90.24037.90.28112.842.019.350.7–0.4800.30037.5غينيا�-�بيساو175

0.4800.32532.3131.829.80.47642.90.24322.70.29618.827.112.035.3ليبريا175

0.4770.31334.4033.131.30.44050.10.17617.80.39519.826.412.433.7غينيا178

0.4700.32131.7430.924.70.53446.10.18921.80.32718.829.415.736.7اليمن179

..14.3............21.40.560........0.459إريتريا180

0.4560.31630.7430.729.80.44133.80.26228.40.27311.845.530.954.0موزامبيق181

0.4520.31630.1529.532.00.43539.20.19017.30.38220.029.614.335.3بوركينا�فاسو182

234.539.00.32646.90.21617.70.35019.629.410.535.7–0.4520.29135.6سيراليون182

f25.7 f9.533.0 f 132.436.70.38343.90.16016.60.39320.1–0.4340.28933.4مالي184

0.4330.30330.0529.628.50.45739.50.25220.90.24117.931.014.638.6بوروندي185

f33.2 f14.146.3 f 236.036.20.37239.60.18532.30.30712.5–0.4330.27636.3جنوب�السودان185

137.440.90.31143.00.16428.40.29714.632.415.643.3–0.3980.24837.7تشاد187

g46.230.956.2 g 141.340.10.30734.50.23149.20.17610.3–0.3970.23241.6جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

0.3940.28427.9327.430.90.45135.00.16216.40.31419.627.011.434.3النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
39.1..17.430.7......10.5..............توفالو

................11.50.712..........جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
..............................سان�مارينو
..16.9............38.90.352..........الصومال
..............................موناكو

..............................ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
—10.75.20.8696.40.80420.40.73318.327.715.6—0.8980.80010.9تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

—..17.610.10.76514.50.57228.00.53916.631.3—0.7530.61817.9تنمية�بشرية�مرتفعة
—..25.920.80.60137.10.33419.70.49918.831.0—0.6310.46526.3تنمية�بشرية�متوسطة
—31.330.80.44137.90.26325.10.37516.731.916.0—0.5130.35231.4تنمية�بشرية�منخفضة

 — 22.316.70.65725.50.43924.60.53117.431.317.7 — 0.6890.53522.4البلدان�النامية

المناطق
—..21.511.60.75618.00.57134.90.49112.937.8—0.7660.59622.2أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

—..11.79.70.7568.20.69217.20.64919.727.2—0.7910.69711.9أوروبا�وآسيا�الوسطى

—..25.420.20.61337.50.33918.50.51519.230.9—0.6410.47525.9جنوب�آسيا

—30.529.70.44934.10.31027.60.39415.433.916.4—0.5470.38030.5جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

—24.315.00.68132.50.39125.40.56320.726.615.8—0.7050.53124.7الدول�العربية

—..16.59.90.76913.40.56126.20.55617.329.5—0.7470.62116.9شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

—28.426.40.51436.00.28022.90.39417.930.816.3—0.5380.38428.6أقل�البلدان�نموًا

—......24.216.70.66722.00.49334.00.504—0.7280.54924.6الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
—11.85.50.8787.60.78722.20.71817.928.715.1—0.9000.79112.1منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

—20.214.70.69222.10.49723.80.58917.630.617.1—0.7370.58720.4العالم
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الجدول 3

مالحظات

قائمة المسوح المستخدمة لتقدير عوامل عدم المساواة متاحة على   a
.http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI الموقع

البشرية معداًل بعامل عدم  التنمية  للبلدان التي شملها حساب دليل   b
المساواة.

حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى جداول الحياة   c
.UNDESA 2019a للفترة 2015-2020 من

بيانات عام 2019 أو آخر البيانات المتوفرة.  d

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  e

بيانات عام 2009.  f

بيانات عام 2008.  g

تعاريف

في  اإلنجازات  متوسط  يقيس  مركب  دليل  البشرية:  التنمية   دليل 
والصحية،  المديدة  الحياة  هي:  البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد  ثالثة 
 1 الفنية  المالحظة  وتتضمن  الالئق.  المعيشي  والمستوى  والمعرفة، 
http://hdr.undp.org/sites/( الدليل  هذا  حساب  كيفية  عن  تفاصيل 

.)default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

البشرية  التنمية  دليل  المساواة:  عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل 
البشرية.  للتنمية  األساسية  الثالثة  األبعاد  في  المساواة  عدم  بعامل  معداًل 
الدليل  هذا  حساب  كيفية  عن  تفاصيل   2 الفنية  المالحظة   وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل  بين  النسبي  الفارق  الخسارة:  مجموع 
البشرية. التنمية  المساواة ودليل  عدم 

الفارق عن الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق في الترتيب حسب 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة ودليل التنمية البشرية، وهو 

محسوب للبلدان التي شملها حساب الدليل معداًل بعامل عدم المساواة.

معامل عدم المساواة بين البشر: متوسط أوجه عدم المساواة في األبعاد 
البشرية. للتنمية  األساسية  الثالثة 

عدم المساواة في العمر المتوقع: عدم المساواة في توزيع العمر المتوقع 
باستخدام  المقدرة  الحياة  جداول  من  المستمدة  البيانات  إلى  باالستناد 

المساواة. لعدم  أتكينسون  دليل 

دليل العمر المتوقع معداًل بعامل عدم المساواة: دليل العمر المتوقع في دليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة في توزيع العمر المتوقع باالستناد 
البيانات. مصادر  في  الواردة  الحياة  جداول  من  المستمدة  البيانات  إلى 

الدراسة  سنوات  توزيع  في  المساواة  عدم  التعليم:  في  المساواة  عدم 
المقدرة  المعيشية  األسر  مسوح  من  المستمدة  البيانات  إلى  باالستناد 

المساواة. لعدم  أتكينسون  باستخدام دليل 

التنمية  دليل  في  التعليم  دليل  المساواة:  بعامل عدم  معداًل  التعليم  دليل 
البشرية معداًل بعامل عدم المساواة في توزيع سنوات الدراسة باالستناد إلى 
البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.

إلى  باالستناد  الدخل  توزيع  المساواة في  الدخل: عدم  المساواة في  عدم 
دليل  باستخدام  المقدرة  المعيشية  األسر  مسوح  من  المستمدة  البيانات 

أتكينسون لعدم المساواة.

التنمية  دليل  الدخل في  دليل  المساواة:  بعامل عدم  معداًل  الدخل  دليل 
إلى  باالستناد  الدخل  توزيع  في  المسـاواة  عدم  بعامل  معداًل  البشـرية 
البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.

حصة الدخل: نسبة حصة الدخل )أو االستهالك( التي تحصل عليها المجموعة 
المحددة من السكان.

قبل  القومي،  الدخل  حصة  السكان:  من  المائة  في   1 أغنى  دخل  حصة 
اقتطاع الضريبة، ألغنى 1 في المائة من السكان. والدخل القومي قبل اقتطاع 
الضريبة هو مجموع مصادر الدخل الفردي التي يحصل عليها أصحاب عوامل 
اإلنتاج والعمل ورأس المال قبل خضوعها لنظام الضرائب/التحويالت وبعد 

خضوعها لنظام معاشات التقاعد.

معامل جيني: قياس الفارق في توزيع الدخل بين األفراد واألسر المعيشية 
إلى  تشير  صفر  والنقطة  التام.  المتساوي  التوزيع  إلى  نسبًة  معّين  بلد  في 

المساواة التامة، والنقطة 100 إلى انعدام المساواة. 

مصادر البيانات

بيانات من  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  1: حسابات مكتب  العمود 
 United UNESCO Institute for Statistics 2020؛  UNDESA 2019a؛ 
 Barro World Bank 2020a؛  Nations Statistics Division 2020b؛ 

.IMF 2020 ؛and Lee 2018

العمر  دليل  في  الواردة  للبيانات  الهندسي  المتوسط  حسابات   :2 العمود 
عدم  بعامل  معداًل  التعليم  ودليل  المساواة،  عدم  بعامل  معداًل  المتوقع 
المنهجية  باستخدام  المساواة،  عدم  بعامل  معداًل  الدخل  ودليل  المساواة، 
http://hdr.undp.org/sites/default/(  2 الفنية  المالحظة  في  المفّصلة 

 .)files/hdr2020_technical_notes.pdf

العمود 3: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و2.

العمود 4: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في دليل التنمية البشرية 
التنمية  دليل  حسب  المصّنفة  البلدان  وترتيب  المساواة،  عدم  بعامل  معداًل 

البشرية معداًل بعامل عدم المساواة.

المتوقع،  العمر  في  المساواة  عدم  لبيانات  الحسابي  المتوسط   :5 العمود 
وعدم المساواة في التعليم، وعدم المساواة في الدخل، باستخدام المنهجية 
http://hdr.undp.org/sites/default/(  2 الفنية  المالحظة  في  المفّصلة 

.)files/hdr2020_technical_notes.pdf

.UNDESA 2019a العمود 6: حسابات باالستناد إلى جداول الحياة الموجزة من

ودليل  المتوقع  العمر  في  المساواة  عدم  إلى  باالستناد  حسابات   :7 العمود 
العمر المتوقع في دليل التنمية البشرية.

بيانات دراسة  بيانات من قاعدة  إلى  باالستناد  8 و10: حسابات  العمودان 
وظروف  الدخل  عن  األوروبي  االتحاد  وإحصاءات  لكسمبرغ،  في  الدخل 
البنك  عن  الصادرة  العالم  في  الدخل  توزيع  بيانات  وقاعدة  المعيشة، 
 ،)CEDLAS( االجتماعية  والشؤون  والعمل  التوزيع  دراسات  الدولي، ومركز 
الالتينية  ألمريكا  واالقتصادية  االجتماعية  الدولي  البنك  بيانات  وقاعدة 
 ICF تجريها شركة التي  والصحية  الديمغرافية  والمسوح  الكاريبي،  والبحر 
Macro، والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف، 

باستخدام المنهجية المفّصلة في المالحظة الفنية 2.

9: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في التعليم ودليل التعليم  العمود 
في دليل التنمية البشرية.

11: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في الدخل ودليل الدخل  العمود 
في دليل التنمية البشرية.

.World Bank 2020a :15األعمدة 12 و13 و

.World Inequality Database 2020 :14 العمود
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3

متوسط سنوات الدراسة العدد المتوقع لسنوات الدراسةالعمر المتوقع عند الوالدةدليل التنمية البشريةدليل التنمية حسب الجنس
النصيب التقديري للفرد من 

aالدخل القومي اإلجمالي

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل القوة الشرائية 

بدوالر 2017(

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالمجموعةbالقيمة

2019201920192019201920192019c2019c2019c2019c20192019

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
d17.413.012.858,54874,280 0.99010.9490.95984.480.418.8النرويج1

d18.6 d12.912.455,54081,401 e 0.98110.9430.96183.980.718.8أيرلندا2

e 0.96820.9340.96585.681.916.216.412.713.657,84081,137سويسرا2

d18.0 d12.6 f13.0 f46,41362,883 0.96920.9330.96384.581.520.2آيسلندا4

e 0.97220.9330.95987.782.017.116.811.912.745,96182,993هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

0.97220.9330.96083.778.916.917.013.914.445,27765,599ألمانيا6

d18.6 d12.712.447,70961,287 0.98310.9360.95384.681.020.4السويد7

d21.5 d12.8 f12.7 f39,28756,954 0.97610.9320.95585.481.522.4أستراليا8

d18.2 d12.212.746,81568,685 0.96620.9260.96084.080.618.8هولندا8

d18.3 d12.8 f12.4 f49,29668,134 0.98310.9310.94882.978.919.6الدانمرك10

e 0.98510.9310.94585.781.516.716.311.212.171,387103,421سنغافورة11

d18.6 d13.012.640,75956,485 0.99010.9320.94284.779.120.2فنلندا11

0.97020.9160.94483.079.618.017.013.213.233,32359,135المملكة�المتحدة13

d18.8 d11.9 g12.2 g41,94862,427 0.97420.9180.94383.979.320.7بلجيكا14

d17.912.7 f12.9 f31,23350,693 0.96420.9120.94684.080.619.7نيوزيلندا14

f13.3 f39,45957,734 0.98610.9220.93584.480.416.715.713.4كندا16

e 0.99410.9220.92881.476.316.915.713.513.450,59077,338الوليات�المتحدة�األمريكية17

f12.9 f39,38673,528 0.96420.9030.93783.979.216.415.812.2النمسا18

0.97320.9040.92984.581.316.815.613.113.029,66550,819إسرائيل19

........13.816.0............ليختنشتاين19

h12.6 h30,58455,869 0.97810.9060.92787.781.515.215.313.1اليابان19

1.00110.9160.91484.078.618.316.812.612.733,88542,312سلوفينيا22

0.93630.8810.94186.079.915.917.011.412.927,73458,309جمهورية�كوريا23

g12.6 g58,64286,488 e 0.97610.9010.92384.380.214.314.212.0لكسمبرغ23

0.98610.8960.90986.280.818.017.210.210.332,88149,356إسبانيا25

0.98710.8950.90785.579.716.015.311.311.739,47855,375فرنسا26

f12.9 f29,48047,012 0.98510.8930.90681.976.817.516.112.5تشيكيا27

0.96620.8770.90984.380.716.515.711.111.629,36849,686مالطة28

f12.7 f27,08645,984 1.01710.8960.88282.774.416.815.213.6إستونيا29

i10.6 i31,63954,529 0.96820.8750.90585.581.316.415.810.2إيطاليا29

i12.4 i28,57884,723 e 0.93130.8420.90579.377.314.814.111.7اإلمارات�العربية�المتحدة31

0.96320.8690.90284.779.817.518.110.310.824,06236,476اليونان32

0.97910.8760.89583.078.915.414.912.112.331,88144,533قبرص33

1.03020.8940.86881.470.317.116.213.113.030,98741,389ليتوانيا34

g12.4 g24,82738,850 1.00710.8800.87482.674.816.915.312.5بولندا35

....10.410.6................أندورا36

f12.6 f25,75835,584 1.03620.8790.84980.070.216.815.513.4لتفيا37

0.98810.8580.86884.979.016.516.69.49.128,93739,571البرتغال38

f12.8 f24,61840,014 0.99210.8550.86281.074.015.014.012.6سلوفاكيا39

0.89650.7910.88376.873.916.016.29.810.516,51270,181المملكة�العربية�السعودية40

0.98110.8440.86180.373.215.514.911.712.223,17040,316هنغاريا40

0.92240.8060.87478.476.416.716.19.19.719,05955,565البحرين42

0.96320.8330.86582.477.816.716.210.510.716,39830,322شيلي43

g12.2 g23,77532,689 0.99010.8480.85781.675.316.014.511.1كرواتيا43

e 1.03020.8660.84182.079.114.111.311.39.445,338107,833قطر45

f10.7 f14,87227,826 0.99310.8350.84080.073.218.916.411.1األرجنتين46

h9.2 h54,38672,835 0.98110.8300.84677.174.714.813.99.1بروني�دار�السالم47

j12.3 j17,51825,368 0.96620.8140.84379.374.415.414.710.9الجبل�األسود48

0.99110.8240.83179.572.614.713.910.811.424,43334,846رومانيا49

........i15.3 i 16.3............بالو50

i11.9 i16,79129,296 0.98010.8070.82377.769.215.815.110.9كازاخستان51

i12.1 i19,69433,640 1.00710.8230.81777.867.115.314.811.9التحاد�الروسي52

j12.4 j14,91122,721 1.00710.8240.81979.669.715.715.212.2بيالروس53

f17.1 f7.39.017,85437,807 0.92440.7840.84880.674.716.0تركيا54

1.01610.8140.80181.574.117.115.19.28.615,44525,008أوروغواي55

0.99510.8130.81778.771.614.614.211.511.218,45328,483بلغاريا56

h10.0 h24,05035,049 1.01910.8260.81181.875.413.512.411.2بنما57

k10.3 k12,65617,370 1.00810.8160.80980.577.816.814.011.0بربادوس58

11.711.427,56040,295....76.171.7........جزر�البهاما58
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3

متوسط سنوات الدراسة العدد المتوقع لسنوات الدراسةالعمر المتوقع عند الوالدةدليل التنمية البشريةدليل التنمية حسب الجنس
النصيب التقديري للفرد من 

aالدخل القومي اإلجمالي

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل القوة الشرائية 

بدوالر 2017(

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالمجموعةbالقيمة

2019201920192019201920192019c2019c2019c2019c20192019

i9.4 i7,95935,201 0.93630.7680.82180.376.115.013.710.6ُعمان60

0.98010.8000.81778.169.315.515.013.213.19,47519,864جورجيا61

0.98110.8020.81882.977.716.415.48.98.613,47623,501كوستاريكا62

0.97220.7970.82178.374.214.013.310.310.520,82533,877ماليزيا62

0.97710.7970.81578.673.415.314.210.811.613,99020,525صربيا64

e 0.98310.7930.80776.674.815.213.28.06.831,69875,840الكويت64

h9.7 h15,87034,898 0.97610.7910.81178.571.715.714.49.4موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
i12.0 i11.1 h10.9 h20,48232,121 1.00310.7960.79376.270.914.0ترينيداد�وتوباغو67

....l10.1 l 77.469.915.313.19.9........سيشيل67

m10.6 m11,00416,885 0.96720.7800.80780.277.015.514.09.7ألبانيا69

0.86650.7090.81977.975.614.615.010.310.44,08420,637إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

i11.8 i5,71411,567 0.94430.7540.79980.876.814.713.911.2كوبا70

0.95520.7590.79480.373.614.513.810.610.67,43318,423سري�لنكا72

l13.5 l8.910.910,56719,357 0.93730.7530.80379.974.914.1البوسنة�والهرسك73

i14.9 i11.3 k11.3 k10,08816,840 1.00010.7760.77676.867.115.3أوكرانيا74

........i13.7 i 14.0............سانت�كيتس�ونيفس74

........75.070.117.016.2........غرينادا74

0.96020.7600.79277.972.215.014.68.68.912,76525,838المكسيك74

........i12.1 i 78.175.913.2........أنتيغوا�وبربودا78

0.95720.7590.79379.574.114.915.19.110.39,88914,647بيرو79

i14.7 i7.78.215,92419,737 1.00810.7820.77680.973.515.8تايلند79

0.98210.7660.78078.571.313.612.611.311.39,73718,574أرمينيا81

j10.2 j11,69820,027 0.95220.7530.79177.873.813.813.49.4مقدونيا�الشمالية82

0.98910.7610.77080.074.514.714.18.68.311,59417,018كولومبيا83

0.99310.7600.76579.672.215.815.18.27.710,53518,120البرازيل84

i14.0 i7.7 h8.4 h12,63319,308 0.95720.7440.77779.274.814.0الصين85

i14.3 i8.78.97,87414,211 0.96720.7430.76879.874.314.9إكوادور86

i13.3 i8.8 i8.2 i11,47617,851 0.98510.7520.76377.674.914.7سانت�لوسيا86

i12.8 i10.210.98,91918,664 0.94330.7300.77475.570.513.0أذربيجان88

i8.3 i12,44922,740 0.99910.7590.76077.471.015.013.58.8الجمهورية�الدومينيكية88

1.01410.7540.74476.267.611.811.311.811.611,99415,477جمهورية�مولدوفا90

j8.3 j3,29618,891 0.85850.6710.78278.175.714.814.47.7الجزائر91

n8.9 n6,07823,124 0.89250.6910.77480.977.111.111.58.5لبنان92

11.010.88,31717,577....69.365.7........فيجي93

........................دومينيكا94

0.90040.6890.76678.774.715.814.36.58.04,58716,341تونس95

m12.1 m7.0 m7.0 m7,90822,931 0.92340.6980.75680.877.512.3ملديف95

i14.0 i8.9 i8.7 i8,88015,776 0.96520.7240.75075.170.314.2سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

j9.1 j9,50419,093 0.98510.7290.74075.168.513.812.59.4سورينام97

i13.7 i10.7 j9.7 j8,75612,981 1.02310.7440.72774.165.814.8منغوليا99

i12.7 i9.5 k9.7 k15,27617,677 0.99810.7340.73572.466.513.0بوتسوانا100

i12.4 i10.2 i9.3 i7,50111,163 0.99410.7300.73576.172.913.9جامايكا101

m11.1 m10.3 h10.7 h3,32416,234 0.87550.6640.75876.372.811.6األردن102

j12.4 j8.58.58,85515,483 0.96620.7140.73976.472.313.0باراغواي103

i14.0 i11.3 h11.2 h4,3118,416 0.95030.7020.73972.969.014.6تونغا104

n12.6 n8.5 k7.2 k9,24921,999 0.97610.7130.73176.070.113.1ليبيا105

0.93930.6950.74073.869.611.912.211.612.05,0649,230أوزبكستان106

0.94030.6940.73874.069.613.713.57.88.67,90214,966إندونيسيا107

o14.2 o8.39.86,48110,610 0.94530.6960.73774.568.714.2بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

1.00710.7200.71575.567.313.512.89.69.27,84311,694الفلبين107

j9.9 j4,8967,881 0.97610.7060.72377.871.713.412.89.9بليز110

i11.5 i....10,49319,461 71.764.710.9........تركمانستان111

i12.3 i....4,0548,410 75.571.313.2........ساموا111

i11.8 i10.610.05,1738,973 1.00910.7120.70676.068.313.8فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

0.98610.7020.71267.760.714.213.410.010.39,24815,095جنوب�أفريقيا114

0.87050.6380.73375.872.414.312.68.99.42,04510,666فلسطين،�دولة115

h8.1 h4,75318,039 0.88250.6520.73974.469.713.313.36.8مصر116

....i11.1 i 10.7................جزر�مارشال117

i12.5 i8.0 h8.6 h6,6448,224 0.99710.7030.70579.571.312.9فييت�نام117
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3

متوسط سنوات الدراسة العدد المتوقع لسنوات الدراسةالعمر المتوقع عند الوالدةدليل التنمية البشريةدليل التنمية حسب الجنس
النصيب التقديري للفرد من 

aالدخل القومي اإلجمالي

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل القوة الشرائية 

بدوالر 2017(

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالمجموعةbالقيمة

2019201920192019201920192019c2019c2019c2019c20192019

n13.4 n7.8 h9.6 h9,92517,791 0.91640.6700.73168.764.412.6غابون119

تنمية بشرية متوسطة
j11.0 j2,9716,798 0.95720.6770.70775.667.413.212.711.2قيرغيزستان120

h6.6 h2,97511,831 0.83550.6120.73477.975.413.314.14.7المغرب121

i11.3 i8.9 j8.0 j5,35913,512 0.96120.6620.68873.166.911.6غيانا122

j12.2 j6.0 i8.6 i2,42718,975 0.77450.5660.73172.768.610.4العراق123

0.97520.6620.67977.868.511.511.76.67.36,47110,501السلفادور124

i12.6 i10.2 m11.3 m1,4406,427 0.82350.5860.71273.468.910.7طاجيكستان125

i6.6 i5,4538,573 0.97420.6550.67276.269.513.012.46.0كابو�فيردي126

0.94130.6390.67977.271.410.610.96.66.75,45111,629غواتيمال127

o12.1 o7.2 h6.6 h4,6565,930 1.01210.6630.65578.070.912.6نيكاراغوا128

0.92140.6260.67972.271.413.512.83.34.88,11713,069بوتان129

i12.5 i7.3 h6.7 h8,48210,287 1.00710.6480.64366.560.712.7ناميبيا130

i8.7 i2,33110,702 0.82050.5730.69971.068.512.611.75.4الهند131

0.97810.6250.63977.673.010.59.66.66.54,1736,446هندوراس132

0.90440.5960.66074.670.912.011.25.76.92,8737,031بنغالديش133

........j11.4 j 72.364.212.2........كيريباس134

i12.6 i5.8 i7.1 i2,4625,439 0.90640.5900.65172.868.012.8سان�تومي�وبرينسيبي135

............69.666.2........ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

h5.7 h5,8019,013 0.92730.5890.63669.766.110.711.34.9جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

i11.9 i6.3 j7.2 j7,0118,863 0.99610.6090.61164.856.011.8إسواتيني�)مملكة(138

h8.1 h4,0736,432 0.91140.5820.63965.263.011.411.66.6غانا138

n12.0 n....2,4063,784 72.269.011.5........فانواتو140

i13.0 i3.8 m5.6 m4,4864,395 0.94230.5870.62371.667.512.2تيمور�-�ليشتي141

h5.8 h2,9104,108 0.93330.5810.62372.269.313.012.64.3نيبال142

m11.7 m6.0 h7.2 h3,6664,829 0.93730.5810.62069.064.311.0كينيا143

m11.9 m4.2 h5.8 h3,6974,822 0.92240.5700.61871.967.511.0كمبوديا144

l7.6 l9,94917,135 4.2....59.957.7........غينيا�الستوائية145

m11.6 m6.3 m8.2 m3,3803,270 0.95820.5690.59366.960.810.7زامبيا146

m4.9 m3,1746,881 0.95420.5640.59270.164.010.910.55.0ميانمار147

m12.7 m4.0 m6.4 m5,2057,022 0.90340.5520.61164.058.411.0أنغول148

n11.9 n6.1 k7.5 k2,5003,259 0.92930.5550.59866.063.111.6الكونغو149

j11.5 j8.18.92,3752,985 0.93130.5500.59062.959.810.5زمبابوي150

i10.7 i....1,9742,523 74.971.39.7........جزر�سليمان151

i8.8 i4.6 n5.6 n9896,225 0.82950.4920.59378.167.98.9الجمهورية�العربية�السورية151

j8.0 j2,9734,189 0.86450.5210.60360.658.011.312.94.7الكاميرون153

0.74550.4560.61268.366.37.68.93.86.31,3938,412باكستان154

h5.3 h3,7674,814 4.0....65.863.3........بابوا�غينيا�الجديدة155

n6.0 n2,3003,885 0.89150.5190.58366.162.611.111.44.0جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
h5.6 h2,7827,468 0.86450.5000.57966.563.38.78.53.8موريتانيا157

m5.5 m2,8373,673 0.85550.5020.58763.360.211.413.82.4بنن158

m12.2 m4.9 m7.6 m1,5912,671 0.86350.5030.58265.661.010.6أوغندا159

i4.9 i1,8762,444 0.94530.5280.55871.166.811.211.24.0رواندا160

m10.6 m5.7 m7.7 m4,1075,692 0.88150.5040.57255.653.89.4نيجيريا161

h6.4 h2,5617,531 0.81150.4760.58659.156.69.010.94.2كوت�ديفوار162

h6.4 h2,2222,978 0.94830.5140.54267.263.68.28.05.8جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

n5.8 n1,2731,921 0.95220.5130.53968.765.410.210.26.4مدغشقر164

i10.9 i7.2 j5.8 j2,4713,849 1.01410.5290.52257.651.211.7ليسوتو165

i6.9 i....4,1517,077 69.465.16.7........جيبوتي166

j6.7 j1,2201,989 0.82250.4640.56561.960.211.513.83.5توغو167

i4.6 i2,2714,401 0.87050.4750.54669.965.88.98.21.9السنغال168

h6.0 h8193,566 0.65950.3910.59366.463.47.712.51.9أفغانستان169

i8.3 i3.3 h4.2 h1,9815,679 0.86050.4660.54267.263.57.7السودان170

i10.4 i4.3 m6.6 m1,4102,016 0.87550.4730.54066.261.89.0هايتي170

m9.8 m3.3 j4.6 j1,1453,207 0.84650.4480.53063.560.710.0غامبيا172

i9.3 i1.7 m4.3 m1,6422,771 0.83750.4420.52768.564.78.3إثيوبيا173

i11.3 i6.9 h5.2 h8381,237 0.98610.4930.50067.461.111.2مالوي174

i10.8 i5.38.49071,218 0.84550.4390.52062.259.18.6جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

1,6472,361........60.256.3........غينيا�-�بيساو175
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�4.3الهدف�3

متوسط سنوات الدراسة العدد المتوقع لسنوات الدراسةالعمر المتوقع عند الوالدةدليل التنمية البشريةدليل التنمية حسب الجنس
النصيب التقديري للفرد من 

aالدخل القومي اإلجمالي

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل القوة الشرائية 

بدوالر 2017(

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالمجموعةbالقيمة

2019201920192019201920192019c2019c2019c2019c20192019

n10.4 n3.5 h6.2 h1,2421,275 0.89050.4530.50965.562.79.2ليبريا175

j,m10.8 j,m1.5 m4.2 m2,2662,554 0.81750.4280.52462.160.98.0غينيا178

i10.2 i2.9 h5.1 h1862,980 0.48850.2700.55367.864.47.4اليمن179

i5.4 i....2,2753,309 68.664.24.6........إريتريا180

i4.5 i1,1311,377 0.91240.4350.47663.757.89.510.52.7موزامبيق181

m2.3 m1,5412,727 0.86750.4180.48262.360.79.19.41.1بوركينا�فاسو182

i10.6 i2.9 h4.5 h1,4701,867 0.88450.4230.47955.553.99.7سيراليون182

j3.0 j1,5163,019 0.82150.3880.47360.158.56.88.11.7مالي184

m4.1 m866640 0.99910.4320.43263.459.811.011.12.6بوروندي185

n5.9 n3.9 n5.2 n1,7592,247 0.84250.3840.45659.456.43.5جنوب�السودان185

m3.8 m1,2441,868 0.76450.3420.44855.752.85.98.81.3تشاد187

i8.9 i3.0 h5.6 h7921,197 0.80150.3510.43855.551.16.2جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

i2.8 i5361,859 0.72450.3210.44363.661.35.77.21.4النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
........................توفالو

........i11.1 i 75.768.610.4........جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
........12.813.3............سان�مارينو
............59.155.7........الصومال
........................موناكو

........i10.8 i 11.8............ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.8860.90382.476.816.616.012.012.233,66855,720—0.981تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

0.7360.76678.072.814.113.98.28.710,52917,912—0.961تنمية�بشرية�مرتفعة
0.5670.67970.867.911.711.45.38.12,5309,598—0.835تنمية�بشرية�متوسطة
0.4740.55163.059.98.710.13.96.02,0433,446—0.861تنمية�بشرية�منخفضة

0.6590.71773.469.312.212.36.98.36,92314,136—0.919البلدان�النامية

المناطق
0.7550.77278.772.415.014.38.78.710,70819,046—0.978أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

0.7680.80677.771.114.514.89.910.712,37323,801—0.953أوروبا�وآسيا�الوسطى

0.5700.69271.368.711.911.55.58.42,39310,416—0.824جنوب�آسيا

0.5160.57763.359.89.510.64.96.72,9374,434—0.894جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

0.6360.74373.970.411.912.46.58.15,09223,923—0.856الدول�العربية

0.7310.76078.073.113.713.67.78.411,48517,827—0.961شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

0.5000.57267.363.59.410.44.15.82,0333,846—0.874أقل�البلدان�نموًا
0.7180.74974.170.012.912.78.59.212,28121,334—0.959الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية

0.8870.90782.977.716.616.011.912.134,59355,679—0.978منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

0.7140.75775.070.612.712.78.19.212,06321,323—0.943العالم
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الجدول 4

مالحظات

وتتضمن  المفّصلة.  الدخل  بيانات  توفر  لعدم  بالتقديرات  اسُتعين   a
دليل  حساب  كيفية  عن  تفاصيل   3 الفنية  والمالحظة  التعاريف 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( التنمية حسب الجنس

.)hdr2020_technical_notes.pdf

المطلق عن  البلدان مصّنفة في خمس مجموعات حسب االنحراف   b
التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية.

بيانات عام 2019 أو آخر البيانات المتوفرة.  c

المتوقع  للعدد  األقصى  الحد  اعُتبر  البشرية،  التنمية  دليل  لحساب   d
لسنوات الدراسة 18 سنة.

التنمية البشرية للذكور، اعُتبر الحد األقصى للنصيب  لحساب دليل   e
التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.

.OECD 2019b باالستناد إلى بيانات من  f

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   g
.Eurostat 2019

.Barro and Lee 2018 باالستناد إلى إسقاطات من  h

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   i
.UNESCO Institute for Statistics 2020

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   j
اليونيسف  أجرتها  التي  للمجموعات  المؤشرات  المتعددة  المسوح 

للفترة 2019-2006.

من  إسقاطات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   k
.Barro and Lee 2018

باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني.  l

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات المسوح   m
للفترة   ICF Macro شركة  أجرتها  التي  والصحية  الديمغرافية 

.2019-2006

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.  n

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   o
.CEDLAS and World Bank 2020

تعاريف

البشرية لإلناث إلى  التنمية  الجنس: نسبة قيمة دليل  التنمية حسب  دليل 
قيمة دليل التنمية البشرية للذكور. وتتضمن المالحظة الفنية 3 تفاصيل عن 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( الدليل  هذا  حساب  كيفية 

.)hdr2020_technical_notes.pdf

في  البلدان  تصّنف  الجنس:  حسب  التنمية  دليل  وفق  البلدان  مجموعات 
في  الجنسين  بين  التكافؤ  عن  المطلق  االنحراف  حسب  مجموعات  خمس 
مستوى  تسجل  التي  البلدان   1 المجموعة  وتضم  البشرية.  التنمية  دليل 
البشرية  التنمية  دليل  إنجازات  في  الجنسين  بين  المساواة  من  مرتفعًا 
تسجل  التي  البلدان   2 والمجموعة  المائة(؛  في   2.5 دون  مطلق  )انحراف 
المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل  إلى متوسط من  مستوى مرتفعًا 
التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 2.5 و5 في المائة(؛ والمجموعة 3 البلدان 
التي تسجل مستوى متوسطًا من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل 
التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 5 و7.5 في المائة(؛ والمجموعة 4 البلدان 
التي تسجل مستوى متوسطًا إلى منخفض من المساواة بين الجنسين في 
المائة(؛  في  و10   7.5 بين  مطلق  )انحراف  البشرية  التنمية  دليل  إنجازات 
بين  المساواة  من  منخفضًا  مستوى  تسجل  التي  البلدان   5 والمجموعة 
الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق فوق 10 في المائة(.

ثالثة  في  اإلنجازات  متوسط  يقيس  مركب  دليل  البشرية:  التنمية  دليل 
والمعرفة،  والصحية،  المديدة  الحياة  هي:  البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد 
عن  تفاصيل   1 الفنية  المالحظة  وتتضمن  الالئق.  المعيشي  والمستوى 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( الدليل  هذا  حساب  كيفية 

.)hdr2020_technical_notes.pdf

مولود  يعيشها  أن  يتوقع  التي  السنوات  عدد  الوالدة:  عند  المتوقع  العمر 
جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب الفئات العمرية عند 

والدته على حالها طيلة حياته.

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يتمها 
طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض بقاء أنماط معدالت االلتحاق 

حسب الفئات العمرية كما هي طيلة حياته.

أتمها  التي  التعليم  سنوات  عدد  متوسط  الدراسة:  سنوات  متوسط 
التحصيل  العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبًا بمستويات  الفئة  األشخاص من 

العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل مرحلة.

باالستناد  اإلجمالي: ُيحسب  القومي  الدخل  للفرد من  التقديري  النصيب 
إلى نسبة راتب المرأة إلى راتب الرجل، وحصة كل من الجنسين من مجموع 
الشرائية  القوة  )بمعادل  اإلجمالي  القومي  والدخل  اقتصاديًا،  الناشطين 
الحساب  كيفية  عن  تفاصيل   3 الفنية  المالحظة  وتتضمن   .)2017  لعام 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

مصادر البيانات

العمود 1: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 3 و4.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

العمودان 3 و4: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات 
 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2020 ؛UNDESA 2019a من

.IMF 2020 ؛ILO 2020 ؛World Bank 2020a ؛and Lee 2018

.UNDESA 2019a :6العمودان 5 و

المسوح  UNESCO Institute for Statistics 2020؛  و8:   7 العمودان 
المتعددة  المسوح  ICF Macro؛  تجريها شركة  التي  والصحية  الديمغرافية 

.OECD 2019b المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛

 Barro and ؛UNESCO Institute for Statistics 2020 :10العمودان 9 و
Lee 2018؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ICF Macro؛ 
 OECD اليونيسف؛  تجريها  التي  للمجموعات  المؤشرات  المتعددة  المسوح 

.2019b

إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات  و12:   11 العمودان 
 United ؛World Bank 2020a ؛UNDESA 2019a ؛ILO 2020 بيانات من

.IMF 2020 ؛Nations Statistics Division 2020b
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�4.4الهدف�5.5الهدف�3.7الهدف�3.1

دليل الفوارق بين الجنسين
نسبة وفيات 

األمهات
معدل الوالدات 

للمراهقات
المقاعد في 

النيابية المجالس 
السكان الحاصلون على جزء من 

التعليم الثانوي على األقل
 معدل المشاركة في 

aالقوى العاملة

الترتيبالقيمة

)عدد وفيات األمهات 
لكل 100,000 

مولود حي(

)عدد الوالدات لكل 
1,000 امرأة من الفئة 
العمرية 15-19 سنة(

 )النسبة المئوية 
 التي 

تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 25 سنة وأكثر(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث
2019201920172015–2020b20192015–2019c2015–2019c20192019

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.045625.140.895.494.960.467.2النرويج1

d79.9 d56.068.4 0.0932357.524.381.9أيرلندا2

0.025152.838.695.696.862.973.8سويسرا2

d100.0 d70.879.2 0.058946.338.1100.0آيسلندا4

77.182.954.067.5..2.7......هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

0.0842078.131.695.996.355.366.6ألمانيا6

0.039345.147.389.389.561.467.8السويد7

0.09725611.736.691.090.960.370.9أستراليا8

0.043453.833.887.690.358.369.1هولندا8

0.038244.139.191.290.958.266.3الدانمرك10

0.0651283.523.078.185.162.078.3سنغافورة11

0.047735.847.0100.0100.055.562.8فنلندا11

0.11831713.428.978.079.357.668.1المملكة�المتحدة13

0.043454.743.384.788.448.658.7بلجيكا14

d96.9 d64.875.3 0.12333919.340.897.4نيوزيلندا14

0.08019108.433.2100.0100.060.869.4كندا16

0.204461919.923.796.196.056.168.2الوليات�المتحدة�األمريكية17

0.0691457.338.5100.099.855.166.6النمسا18

0.1092639.623.387.990.759.768.5إسرائيل19

........12.0........ليختنشتاين19

e92.3 e52.771.3 0.0942453.814.595.3اليابان19

0.0631073.822.397.298.353.463.4سلوفينيا22

0.06411111.416.780.495.552.973.1جمهورية�كوريا23

0.0651254.725.0100.0100.054.963.7لكسمبرغ23

0.0701647.741.975.480.251.963.4إسبانيا25

0.049884.736.981.786.850.859.9فرنسا26

0.13636312.020.6100.099.952.968.5تشيكيا27

0.17540612.914.978.785.646.067.1مالطة28

0.0862197.729.7100.0100.057.171.0إستونيا29

0.0691425.235.375.983.440.859.0إيطاليا29

0.0791836.550.076.081.052.493.4اإلمارات�العربية�المتحدة31

0.1162937.220.762.073.244.259.8اليونان32

0.0862164.617.979.983.857.868.3قبرص33

0.12434810.921.394.397.456.567.7ليتوانيا34

0.11528210.527.983.188.548.665.5بولندا35

....46.471.573.3........أندورا36

d100.0 d55.768.4 0.176411916.230.0100.0لتفيا37

0.0751788.438.753.954.854.264.1البرتغال38

0.19145525.720.099.2100.052.267.4سلوفاكيا39

0.25256177.319.964.872.422.178.4المملكة�العربية�السعودية40

0.233511224.012.696.498.448.565.5هنغاريا40

0.212491413.418.868.174.345.087.2البحرين42

0.247551341.122.777.881.151.874.0شيلي43

0.1162988.720.594.697.445.457.5كرواتيا43

0.1854399.99.876.166.256.894.7قطر45

0.328753962.839.959.254.850.772.7األرجنتين46

e70.7 e57.871.0 0.255603110.39.169.5بروني�دار�السالم47

f98.2 f46.562.8 0.1092669.328.488.0الجبل�األسود48

0.276611936.219.688.293.645.364.7رومانيا49

....13.896.997.3........بالو50

0.190441029.822.199.399.662.775.5كازاخستان51

0.225501720.716.596.395.754.870.2التحاد�الروسي52

f92.5 f57.771.8 0.11831214.534.987.2بيالروس53

0.306681726.617.450.272.234.072.6تركيا54

0.288621758.720.958.854.655.673.3أوروغواي55

0.206481039.925.894.496.449.262.0بلغاريا56

g68.6 g53.479.9 0.407945281.821.174.8بنما57

g92.2 g61.769.1 0.252562733.629.494.6بربادوس58

0.341777030.021.888.091.068.181.6جزر�البهاما58

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�4.4الهدف�5.5الهدف�3.7الهدف�3.1

دليل الفوارق بين الجنسين
نسبة وفيات 

األمهات
معدل الوالدات 

للمراهقات
المقاعد في 

النيابية المجالس 
السكان الحاصلون على جزء من 

التعليم الثانوي على األقل
 معدل المشاركة في 

aالقوى العاملة

الترتيبالقيمة

)عدد وفيات األمهات 
لكل 100,000 

مولود حي(

)عدد الوالدات لكل 
1,000 امرأة من الفئة 
العمرية 15-19 سنة(

 )النسبة المئوية 
 التي 

تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 25 سنة وأكثر(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث
2019201920172015–2020b20192015–2019c2015–2019c20192019

0.306681913.19.973.463.731.089.9ُعمان60

0.331762546.414.897.298.657.480.8جورجيا61

0.288622753.545.655.453.348.176.2كوستاريكا62

0.253592913.415.572.276.550.777.1ماليزيا62

0.132351214.737.786.393.647.462.8صربيا64

0.24253128.24.656.649.149.787.5الكويت64

e68.5 e45.272.0 0.347786125.720.065.8موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
e71.2 e50.170.2 0.323736730.132.974.5ترينيداد�وتوباغو67

........5362.121.2....سيشيل67

h92.5 h46.764.6 0.181421519.629.593.7ألبانيا69

0.4591131640.65.967.472.817.571.5إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

e89.1 e40.766.8 0.304673651.653.285.8كوبا70

0.401903620.95.379.281.035.474.6سري�لنكا72

0.14938109.621.174.089.335.458.1البوسنة�والهرسك73

g95.2 g46.763.1 0.234521923.720.594.0أوكرانيا74

........13.3........سانت�كيتس�ونيفس74

........2529.239.3....غرينادا74

0.322713360.448.462.264.244.278.5المكسيك74

........4242.831.4....أنتيغوا�وبربودا78

0.395878856.930.058.969.470.385.1بيرو79

0.359803744.914.143.548.659.276.1تايلند79

0.245542621.523.597.397.247.165.9أرمينيا81

f57.7 f43.067.3 0.14337715.739.241.8مقدونيا�الشمالية82

0.4281018366.719.655.753.057.380.9كولومبيا83

0.408956059.115.061.658.354.274.1البرازيل84

e83.3 e60.575.3 0.16839297.624.976.0الصين85

0.384865979.338.052.553.355.281.1إكوادور86

0.4019011740.520.749.242.159.575.0سانت�لوسيا86

0.323732655.816.893.997.563.469.7أذربيجان88

0.4551129594.324.359.756.151.477.4الجمهورية�الدومينيكية88

0.204461922.425.796.698.140.546.0جمهورية�مولدوفا90

f38.9 f14.667.4 0.42910311210.121.539.1الجزائر91

i55.6 i22.971.4 0.411962914.54.754.3لبنان92

0.370843449.419.679.478.238.576.5فيجي93

........25.0........دومينيكا94

0.29665437.822.642.454.623.869.4تونس95

h49.6 h41.684.2 0.36982537.84.645.4ملديف95

54.477.0....6849.013.0....سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

f60.1 f38.863.7 0.43610512061.731.461.5سورينام97

f86.1 f53.366.4 0.322714531.017.391.5منغوليا99

g90.9 g65.476.9 0.46511614446.110.889.6بوتسوانا100

0.396888052.819.070.062.459.872.5جامايكا101

e86.1 e14.463.7 0.4501094625.915.482.2األردن102

0.4461078470.516.849.251.259.284.6باراغواي103

g93.4 g45.774.3 0.354795214.77.494.0تونغا104

g45.1 g33.965.3 0.25256725.816.070.5ليبيا105

0.288622923.816.499.9100.052.478.1أوزبكستان106

0.48012117747.417.446.855.153.181.9إندونيسيا107

0.4179815564.951.853.159.563.280.5بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

e72.4 e46.173.3 0.43010412154.228.075.6الفلبين107

f78.9 f49.980.6 0.415973668.511.179.0بليز110

51.478.3....724.425.0....تركمانستان111

i71.6 i31.155.5 0.360814323.910.079.1ساموا111

0.47911912585.322.271.766.645.474.9فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

j75.078.249.662.7 0.4069311967.945.3جنوب�أفريقيا114

63.564.917.769.5..2752.8....فلسطين،�دولة115

e72.5 e21.970.9 0.4491083753.814.973.5مصر116

....6.191.692.5........جزر�مارشال117

e78.2 e72.782.4 0.296654330.926.766.4فييت�نام117

fيتبع�

الجدول 5

3 تقرير التنمية البشرية / 622020



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�4.4الهدف�5.5الهدف�3.7الهدف�3.1

دليل الفوارق بين الجنسين
نسبة وفيات 

األمهات
معدل الوالدات 

للمراهقات
المقاعد في 

النيابية المجالس 
السكان الحاصلون على جزء من 

التعليم الثانوي على األقل
 معدل المشاركة في 

aالقوى العاملة

الترتيبالقيمة

)عدد وفيات األمهات 
لكل 100,000 

مولود حي(

)عدد الوالدات لكل 
1,000 امرأة من الفئة 
العمرية 15-19 سنة(

 )النسبة المئوية 
 التي 

تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 25 سنة وأكثر(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث
2019201920172015–2020b20192015–2019c2015–2019c20192019

e50.6 e43.561.8 0.52512825296.217.966.2غابون119

تنمية بشرية متوسطة
e98.3 e44.875.7 0.369826032.819.299.1قيرغيزستان120

e36.0 e21.570.1 0.4541117031.018.429.1المغرب121

e56.4 e43.968.5 0.46211516974.431.970.9غيانا122

0.5771467971.725.239.556.511.674.2العراق123

0.383854669.531.039.946.445.375.7السلفادور124

h95.7 h31.352.8 0.314701757.120.093.3طاجيكستان125

0.397895873.823.628.831.253.367.6كابو�فيردي126

0.4791199570.919.438.637.539.986.3غواتيمال127

e46.8 e49.784.2 0.4281019885.044.648.5نيكاراغوا128

0.4219918320.215.323.331.458.973.4بوتان129

e42.0 e56.163.3 0.44010619563.637.040.6ناميبيا130

k13.213.527.7 l47.0 l20.576.1 0.488123133الهند131

0.4231006572.921.132.229.652.085.9هندوراس132

0.53713317383.020.639.847.536.381.4بنغالديش133

........9216.26.5....كيريباس134

0.53713313094.614.531.545.841.474.4سان�تومي�وبرينسيبي135

........m 8813.90.0....ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

e46.2 e76.780.2 0.45911318565.427.535.1جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

e33.9 e48.556.8 0.56714343776.712.131.3إسواتيني�)مملكة(138

e71.6 e63.671.9 0.53813530866.613.155.7غانا138

m....61.078.8 7249.40.0....فانواتو140

61.972.7....14233.838.5....تيمور�-�ليشتي141

e44.2 e82.885.1 0.45211018665.133.529.3نيبال142

e37.3 e72.177.3 0.51812634275.123.329.8كينيا143

e28.2 e76.388.9 0.47411716050.219.315.1كمبوديا144

54.867.1....301155.619.2....غينيا�الستوائية145

h54.1 h70.479.1 0.539137213120.118.038.5زامبيا146

e23.5 e47.577.4 0.47811825028.511.628.7ميانمار147

h38.1 h76.178.9 0.536132241150.530.023.1أنغول148

g51.3 g67.571.4 0.570144378112.213.646.7الكونغو149

0.52712945886.134.659.870.878.189.0زمبابوي150

82.185.6....10478.04.1....جزر�سليمان151

e43.4 e14.474.1 0.4821223138.613.237.1الجمهورية�العربية�السورية151

f41.3 f71.181.1 0.560141529105.829.332.7الكاميرون153

0.53813514038.820.027.645.721.981.7باكستان154

m10.0 e15.2 e46.348.0 0.72516114552.70.0بابوا�غينيا�الجديدة155

36.649.9....27365.46.1....جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
e25.0 e28.963.1 0.63415176671.020.312.7موريتانيا157

h33.9 h68.873.0 0.61214839786.17.218.3بنن158

h35.1 h67.073.9 0.535131375118.834.927.5أوغندا159

0.4029224839.155.710.915.883.983.4رواندا160

47.957.9....917107.34.1....نيجيريا161

e34.4 e48.265.5 0.638153617117.613.317.9كوت�ديفوار162

e16.9 e79.687.3 0.556140524118.436.912.0جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

83.488.9....335109.616.9....مدغشقر164

g25.5 g60.275.9 0.55313954492.723.033.0ليسوتو165

50.768.8....24818.826.2....جيبوتي166

f54.4 f76.378.9 0.57314539689.116.527.6توغو167

0.53313031572.741.810.326.535.057.5السنغال168

e36.9 e21.674.7 0.65515763869.027.213.2أفغانستان169

e19.5 e29.168.2 0.54513829564.027.515.4السودان170

e40.0 e61.972.8 0.63615248051.72.726.9هايتي170

f44.4 f51.268.0 0.61214859778.210.331.5غامبيا172

h22.6 h73.485.8 0.51712540166.737.311.5إثيوبيا173

e26.1 e72.681.1 0.565142349132.722.917.6مالوي174

0.617150473124.212.036.765.860.766.3جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

65.878.7....667104.813.7....غينيا�-�بيساو175

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�4.4الهدف�5.5الهدف�3.7الهدف�3.1

دليل الفوارق بين الجنسين
نسبة وفيات 

األمهات
معدل الوالدات 

للمراهقات
المقاعد في 

النيابية المجالس 
السكان الحاصلون على جزء من 

التعليم الثانوي على األقل
 معدل المشاركة في 

aالقوى العاملة

الترتيبالقيمة

)عدد وفيات األمهات 
لكل 100,000 

مولود حي(

)عدد الوالدات لكل 
1,000 امرأة من الفئة 
العمرية 15-19 سنة(

 )النسبة المئوية 
 التي 

تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 25 سنة وأكثر(

)بالنسبة المئوية من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث
2019201920172015–2020b20192015–2019c2015–2019c20192019

e40.1 e72.180.6 0.650156661136.011.718.5ليبريا175

62.760.2....576135.322.8....غينيا178

e36.9 e5.870.2 0.79516216460.41.019.9اليمن179

71.585.5....48052.622.0....إريتريا180

0.523127289148.641.214.019.977.379.0موزامبيق181

h12.3 h58.374.8 0.594147320104.313.46.1بوركينا�فاسو182

e33.0 e57.358.5 0.6441551,120112.812.320.1سيراليون182

f16.4 f61.280.6 0.671158562169.19.57.3مالي184

h11.4 h80.477.8 0.50412454855.638.87.5بوروندي185

71.073.8....1,15062.026.6....جنوب�السودان185

h10.5 h63.977.5 0.7101601,140161.114.91.7تشاد187

e31.3 e64.479.8 0.680159829129.18.613.4جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

0.642154509186.517.04.79.060.683.7النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
........6.3........توفالو

73.487.8....890.317.6....جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
........25.0........سان�مارينو
21.873.6....829100.124.3....الصومال
........33.3........موناكو

........10.5........ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
1417.228.386.588.652.369.1—0.173تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

6233.624.569.875.154.275.4—0.340تنمية�بشرية�مرتفعة
16134.620.430.146.328.377.1—0.501تنمية�بشرية�متوسطة
572102.822.217.230.157.772.3—0.592تنمية�بشرية�منخفضة

22447.222.753.062.345.675.7—0.463البلدان�النامية

المناطق
7363.231.460.459.752.176.9—0.389أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

2027.823.179.988.145.070.0—0.256أوروبا�وآسيا�الوسطى

14926.017.531.348.423.277.0—0.505جنوب�آسيا

535104.924.028.839.863.372.7—0.570جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

13546.818.049.355.820.773.0—0.518الدول�العربية

7322.120.269.476.559.276.5—0.324شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

41294.822.824.134.656.678.2—0.559أقل�البلدان�نموًا

20757.725.159.162.851.970.6—0.458الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
1822.930.884.187.052.169.1—0.205منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

20443.324.661.068.347.274.2—0.436العالم

الجدول 5

مالحظات

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية.  a

البيانات هي تقديرات للمتوسطات السنوية للفترة 2020-2015.  b

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  c

.OECD 2019b باالستناد إلى بيانات من  d

.Barro and Lee 2018 باالستناد إلى إسقاطات من  e

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات المسوح   f
للفترة  اليونيسف  أجرتها  التي  للمجموعات  المؤشرات  المتعددة 

.2019-2006

من  إسقاطات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   g
.Barro and Lee 2018

من  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  تحديث   h
 ICF Macro شركة  أجرتها  التي  والصحية  الديمغرافية  المسوح 

للفترة 2019-2006.

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.  i

ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب االقتضاء والبالغ   j
عددهم 36 مندوبًا.

 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank من  خاص  تحديث   k
 Group and United Nations Population Division 2019

ُأرسل إلى مكتب تقرير التنمية البشرية في 7 أيلول/سبتمبر 2020.

بيانات عام 2011.  l

استخدمت قيمة 0.1 في المائة لحساب دليل الفوارق بين الجنسين.  m

تعاريف

دليل الفوارق بين الجنسين: دليل مركب يقيس الفارق في اإلنجازات بين 
وسوق  والتمكين،  اإلنجابية،  الصحة  هي:  أبعاد  ثالثة  في  والرجل  المرأة 
الدليل  كيفية حساب هذا  تفاصيل عن   4 الفنية  المالحظة   العمل. وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل لكل 100,000 
مولود حي.

العمرية 19-15  الفئة  للنساء من  للمراهقات: عدد الوالدات  معدل الوالدات 
سنة لكل 1,000 امرأة من الفئة العمرية 15-19 سنة.

النساء  تشغلها  التي  المقاعد  نسبة  النيابية:  المجالس  في  المقاعد 
من مجموع المقاعد في المجلس النيابي. وفي البلدان التي تعتمد نظامًا 
المقاعد  عدد  إلى  باالستناد  المقاعد  حصة  ُتحسب  مجلسين،  من  تشريعيًا 

في المجلسين.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: نسبة السكان 
من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى من التعليم الثانوي )ولو 

لم يتموه(.

)الفئة  العمل  سن  في  السكان  نسبة  العاملة:  القوى  في  المشاركة  معدل 
العمرية 15 سنة وأكثر( المنخرطين في سوق العمل، من عاملين أو باحثين 

عن عمل، من مجموع السكان في سن العمل.

مصادر البيانات

البيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات   :1 العمود 
الواردة في األعمدة 3 إلى 9.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and United :3 العمود
.Nations Population Division 2019

.UNDESA 2019a :4 العمود

.IPU 2020 :5 العمود

 Barro and ؛UNESCO Institute for Statistics 2020 :7العمودان 6 و
.Lee 2018

.ILO 2020 :9العمودان 8 و
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البلد

الهدف�1.1الهدف�1.2الهدف�1.2

 دليل الفقر 
aالمتعدد األبعادaالسكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد

السكان المعرضون 
لفقر متعدد 

aاألبعاد

حصة أبعاد الحرمان في 
aالفقر المتعدد األبعاد

نسبة السكان الذين 
 يعيشون دون خط 

 فقر الدخل
)بالنسبة المئوية(

السنة 
bالدليلوالمسح

شدة 
الحرمان

عدم 
المساواة 
بين الفقراء

السكان الذين 
يعيشون في 
فقر مدقع 

التعليمالصحةمتعدد األبعاد
مستوى 
المعيشة

خط الفقر 
الوطني

1.90 دوالر 
في اليوم 
بمعادل 
القوة 
الشرائية

مجموع السكان

)باآلالف(

القيمة2019–2008
)بالنسبة 
2018سنة�المسحالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
2019c2008–2018c–2008المئوية(

تقديرات باالستناد إلى المسوح التي أجريت للفترة 2019-2014
D0.48983.586,51391,20758.50.02461.58.919.729.450.823.530.8 2016إثيوبيا
D0.0020.4434335.4.. e0.00.737.553.59.014.40.1 2017/2018األردن
D0.0010.25636.2.. e0.02.733.136.830.123.52.1 2015/2016أرمينيا

M0.08119.221021842.30.0094.420.929.317.952.858.928.4 2014إسواتيني�)مملكة(
..D0.272 d55.9 d19,783 d20,783 d48.6 d0.020 d24.9 d18.1 d10.0 d45.0 d45.0 d54.5 2015/2016أفغانستان
N0.018 h4.6 h730 h782 h39.9 h0.007 h0.8 h7.6 h40.4 h23.6 h35.9 h253.3 2013/2014إكوادور

D0.0030.7202039.1.. e0.15.028.355.116.714.31.7 2017/2018ألبانيا
D0.014 d3.6 d9,578 d9,687 d38.7 d0.006 d0.4 d4.7 d34.7 d26.8 d38.5 d9.84.6 2017إندونيسيا

D0.28251.114,74015,74555.30.02432.515.521.232.146.836.647.6 2015/2016أنغول
D0.26955.121,84423,54048.80.01724.124.922.422.555.121.441.7 2016أوغندا

D0.263 d56.6 d4,874 d4,874 d46.5 d0.016 d25.8 d25.3 d4.6 d30.1 d65.3 d39.938.0 2016/2018بابوا�غينيا�الجديدة
M0.0194.530531341.90.0131.07.214.338.946.824.21.6 2016باراغواي
D0.19838.381,35281,35251.70.02321.512.927.641.331.124.33.9 2017/2018باكستان
N g0.016 d,g,h3.8 d,g,h7,856 d,g,h8,048 d,g,h42.5 d,g,h0.008 d,g,h0.9 d,g,h6.2 d,g,h49.8 d,g,h22.9 d,g,h27.3 d,g,h..4.4 2015البرازيل

....M0.0174.3161639.80.0070.68.439.520.939.6 2015/2016بليز
M0.10424.640,17639,76442.20.0106.518.217.337.645.124.314.8 2019بنغالديش

D0.36866.87,6727,67255.00.02540.914.720.836.342.940.149.5 2017/2018بنن
N0.073 f17.2 f372 f388 f42.2 f0.008 f3.5 f19.7 f30.3 f16.5 f53.2 f19.316.1 2015/2016بوتسوانا
D0.40374.38,0408,29854.30.02245.316.323.327.549.264.971.8 2016/2017بوروندي

N0.0297.42,3582,35839.60.0071.19.615.731.153.220.52.6 2018بيرو
M0.003 h0.8 h542 h545 h39.1 h0.007 h0.1 h7.2 h35.0 h47.4 h17.6 h9.90.0 2015/2016تايلند

....M0.0010.4232436.1.. e0.02.488.04.47.6 2015/2016تركمانستان
D0.53385.712,08913,26062.30.02666.19.920.134.445.546.738.4 2014/2015تشاد
M0.18037.62,8962,96747.80.01615.223.820.928.150.955.149.8 2017توغو
M0.0030.8929236.5.. e0.12.424.461.614.015.20.2 2018تونس

D0.21045.855958145.70.01416.326.127.824.248.041.830.7 2016تيمور�-�ليشتي
..N0.018 m4.7 m135 m138 m38.7 m.. e0.8 m6.4 m42.1 m17.5 m40.4 m19.9 2014جامايكا

M0.0051.28839.6.. e0.12.958.522.319.223.61.7 2018الجبل�األسود
D0.27355.429,41531,22549.30.01625.924.221.122.956.026.449.1 2015/2016جمهورية�تنزانيا�المتحدة
M0.015 d3.9 d394 d412 d38.9 d0.006 d0.5 d5.2 d29.1 d35.8 d35.0 d22.80.4 2014الجمهورية�الدومينيكية

M0.33164.554,23954,23951.30.02036.817.423.119.957.063.976.6 2017/2018جمهورية�الكونغو�الديمقراطية
M0.10823.11,6041,62947.00.0169.621.221.539.738.823.422.7 2017جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية

D0.0256.33,5173,61639.80.0050.912.239.513.147.455.518.9 2016جنوب�أفريقيا
M0.001 h0.3 h14 h14 h36.6 h.. e0.0 h2.1 h47.1 h23.8 h29.1 h20.14.5 2018جورجيا
D0.25954.46,1886,69547.50.01322.225.713.630.555.938.255.5 2014/2015رواندا
D0.23247.98,3138,31348.40.01521.023.921.525.053.554.457.5 2018زامبيا

M0.11025.83,7793,72542.60.0096.826.323.617.359.27033.9 2019زمبابوي
M0.09222.1434741.70.0084.419.418.637.444.066.234.5 2014سان�تومي�وبرينسيبي

N0.0112.961462038.30.0040.314.332.524.443.04.10.8 2016سري�لنكا
M0.0327.949550541.30.0091.79.915.543.441.129.21.5 2014السلفادور
D0.28853.28,1998,43054.20.02132.816.422.144.933.046.738.0 2017السنغال
M0.27952.319,87321,87453.40.02330.917.721.129.249.846.512.7 2014السودان
....M0.0112.9161639.40.0070.44.020.443.835.8 2018سورينام
M0.29757.94,3384,43251.20.02030.419.618.628.952.452.940.1 2017سيراليون
N0.003 l,p0.9 l,p1 l,p1 l,p34.2 l,p.. e0.0 l,p0.4 l,p66.8 l,p32.1 l,p1.1 l,p39.31.1 2019سيشيل
M0.001 h0.3 h30 h30 h42.5 h.. e0.1 h3.4 h20.6 h42.7 h36.8 h24.35.5 2014صربيا
N i0.016 j,k3.9 j,k54,369 j,k55,464 j,k41.4 j,k0.005 j,k0.3 j,k17.4 j,k35.2 j,k39.2 j,k25.6 j,k1.70.5 2014الصين

D0.0297.466167839.00.0040.720.147.826.525.827.44.8 2017طاجيكستان
M0.0338.63,3193,31937.90.0051.35.233.160.96.018.92.5 2018العراق
M0.20441.694894849.00.01818.822.929.534.635.948.610.1 2018غامبيا

D0.13830.18,1888,95245.80.01610.422.022.330.447.223.413.3 2014غانا
D0.13428.94,6944,98146.20.01311.221.126.335.038.759.38.7 2014/2015غواتيمال

....M0.0143.4262641.80.0080.75.831.518.749.8 2014غيانا
D0.37366.28,2208,22056.40.02543.516.421.438.440.355.235.3 2018غينيا

M0.37267.31,1391,26155.30.02540.419.221.333.944.769.367.1 2014غينيا�-�بيساو
D0.024 d5.8 d6,096 d6,181 d41.8 d0.010 d1.3 d7.3 d20.3 d31.0 d48.7 d21.66.1 2017الفلبين

M0.0041.0424637.50.0030.15.453.332.813.929.21.0 2014فلسطين،�دولة
M0.019 d4.9 d4,490 d4,677 d39.5 d0.010 d0.7 d5.6 d15.2 d42.6 d42.2 d6.71.9 2013/2014فييت�نام
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البلد

الهدف�1.1الهدف�1.2الهدف�1.2

 دليل الفقر 
aالمتعدد األبعادaالسكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد

السكان المعرضون 
لفقر متعدد 

aاألبعاد

حصة أبعاد الحرمان في 
aالفقر المتعدد األبعاد

نسبة السكان الذين 
 يعيشون دون خط 

 فقر الدخل
)بالنسبة المئوية(

السنة 
bالدليلوالمسح

شدة 
الحرمان

عدم 
المساواة 
بين الفقراء

السكان الذين 
يعيشون في 
فقر مدقع 

التعليمالصحةمتعدد األبعاد
مستوى 
المعيشة

خط الفقر 
الوطني

1.90 دوالر 
في اليوم 
بمعادل 
القوة 
الشرائية

مجموع السكان

)باآلالف(

القيمة2019–2008
)بالنسبة 
2018سنة�المسحالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
2019c2008–2018c–2008المئوية(

M0.0010.4252536.3.. e0.05.264.617.917.522.40.9 2018قيرغيزستان
M0.002 h0.5 h80 h83 h35.6 h.. e0.0 h1.8 h90.4 h3.1 h6.4 h2.50.0 2015كازاخستان
M0.24345.310,28111,43053.50.02625.617.323.228.248.637.523.8 2014الكاميرون
..D0.17037.25,6806,04345.80.01513.221.121.831.746.617.7 2014كمبوديا

....N0.002 d0.4 d50 d50 d36.8 d0.003 d0.0 d1.6 d25.8 d32.2 d42.0 d 2017كوبا
M0.23646.110,97511,54951.20.01924.517.619.640.440.046.328.2 2016كوت�ديفوار

D0.020 d4.8 d2,335 d2,407 d40.6 d0.009 d0.8 d6.2 d12.0 d39.5 d48.5 d274.1 2015/2016كولومبيا
M0.11224.31,1781,27346.00.0139.421.323.420.256.440.937.0 2014/2015الكونغو
....M0.08019.8232340.50.0063.530.230.312.157.6 2018/2019كيريباس

D0.17838.718,06219,87746.00.01413.334.924.914.660.536.136.8 2014كينيا
....P0.0072.012713337.10.0030.111.439.048.612.4 2014ليبيا

M0.084 l19.6 l413 l413 l43.0 l0.009 l5.0 l28.6 l21.9 l18.1 l60.0 l49.726.9 2018ليسوتو
D0.37668.313,03613,03655.00.02244.715.319.641.239.341.149.7 2018مالي

M0.38469.118,14218,14255.60.02345.514.315.533.151.570.777.6 2018مدغشقر
D0.019 l5.2 l4,670 l5,083 l37.6 l0.004 l0.6 l6.1 l39.8 l53.2 l7.0 l32.53.2 2014مصر

N n0.026 m6.6 m8,097 m8,284 m39.0 m0.008 m1.0 m4.7 m68.1 m13.7 m18.2 m41.91.7 2016المكسيك
D0.24352.69,0549,54746.20.01318.528.520.723.156.251.570.3 2015/2016مالوي
D0.0030.84434.4.. e0.04.880.715.14.28.20.0 2016/2017ملديف
M0.028 o7.3 o230 o230 o38.8 o0.004 o0.8 o15.5 o21.1 o26.8 o52.1 o28.40.5 2018منغوليا
M0.26150.62,0462,22751.50.01926.318.620.233.146.6316.0 2015موريتانيا
D0.17638.320,32520,57945.90.01513.821.918.532.349.224.82.0 2015/2016ميانمار
D0.14834.09,2679,55043.60.01211.622.431.527.241.325.215.0 2016نيبال

D0.25446.490,91990,91954.80.02926.819.230.928.240.94653.5 2018نيجيريا
D0.20041.34,5324,59048.40.01918.521.818.524.657.058.524.2 2016/2017هايتي
D0.12327.9369,643377,49243.90.0148.819.331.923.444.821.921.2 2015/2016الهند

تقديرات باالستناد إلى المسوح التي أجريت للفترة 2013-2008
M0.001 d0.2 d109 d106 d34.5 d.. e0.0 d0.4 d59.7 d28.8 d11.5 d1.30.0 2012أوكرانيا
....M0.009 m2.5 m7 m7 m34.2 m.. e0.0 m0.5 m96.0 m0.7 m3.3 m 2012بربادوس

M0.175 h37.3 h256 h282 h46.8 h0.016 h14.7 h17.7 h24.2 h36.6 h39.2 h8.21.5 2010بوتان
D0.51983.813,08316,55961.90.02764.87.420.040.639.440.143.7 2010بوركينا�فاسو

M0.008 m2.2 m79 m73 m37.9 m0.002 m0.1 m4.1 m79.7 m7.2 m13.1 m16.90.1 2011/2012البوسنة�والهرسك
D0.09420.41,9832,31646.00.0147.115.721.626.651.834.64.5 2008بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(

....M0.002 h0.6 h9 h9 h38.0 h.. e0.1 h3.7 h45.5 h34.0 h20.5 h 2011ترينيداد�وتوباغو
M0.0082.180188738.80.0060.35.829.946.823.25.50.5 2012/2013الجزائر

D0.18137.327031048.50.02016.122.320.831.647.642.417.6 2012جزر�القمر
M0.465 h79.4 h3,481 h3,703 h58.6 h0.028 h54.7 h13.1 h27.8 h25.7 h46.5 h6266.3 2010جمهورية�أفريقيا�الوسطى
....P0.029 h7.4 h1,568 h1,253 h38.9 h0.006 h1.2 h7.8 h40.8 h49.0 h10.2 h 2009الجمهورية�العربية�السورية

M0.0040.9383837.4.. e0.13.79.242.448.49.60.0 2012جمهورية�مولدوفا
M0.58091.98,73510,08363.20.02374.36.314.039.646.582.342.7 2010جنوب�السودان

M0.007 m1.9 m3 m3 m37.5 m.. e0.0 m1.6 m69.5 m7.5 m23.0 m254.7 2012سانت�لوسيا
D0.06614.826031544.30.0134.717.531.022.246.833.43.4 2012غابون
D0.32062.92,6743,03350.80.01932.121.419.728.252.150.940.9 2013ليبريا

P0.085 h18.6 h6,098 h6,702 h45.7 h0.017 h6.5 h13.1 h25.7 h42.0 h32.3 h4.81.0 2011المغرب
M0.010 m2.5 m52 m53 m37.7 m0.007 m0.2 m2.9 m62.5 m17.0 m20.5 m21.94.4 2011مقدونيا�الشمالية

D0.41172.517,52421,37156.70.02349.113.617.232.550.346.162.9 2011موزامبيق
D0.17138.084993045.10.01212.220.330.314.954.917.413.4 2013ناميبيا
D0.59090.516,09920,30465.20.02674.85.120.337.342.444.544.5 2012النيجر

D0.07416.39731,05145.20.0135.513.211.136.552.424.93.2 2011/2012نيكاراغوا
D0.090 q19.3 q1,668 q1,851 q46.4 q0.013 q6.5 q22.3 q18.5 q33.0 q48.5 q48.316.5 2011/2012هندوراس

D0.24147.711,99513,59350.50.02123.922.128.330.741.048.618.8 2013اليمن
0.10822.01,243,8951,291,12549.00.0189.815.225.829.644.520.714.7—البلدان�النامية

المناطق
0.0317.236,68238,16543.00.0111.97.435.926.237.935.94.2—أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

0.0041.01,1441,15638.10.0040.13.453.024.322.611.60.8—أوروبا�وآسيا�الوسطى
0.13229.2521,093529,84645.20.01510.318.429.228.542.322.918.2—جنوب�آسيا

0.29955.0527,980558,42054.30.02232.917.922.429.348.443.445.7—جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى
0.07715.848,62753,02548.50.0187.09.426.135.238.826.04.9—الدول�العربية

0.0235.4108,368110,51442.50.0091.014.627.735.536.85.31.7—شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ
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الجدول 6

مالحظات

لم تتوفر جميع المؤشرات لجميع البلدان، لذلك يجب توخي الحذر   a
في المقارنة بين البلدان. وفي حاالت نقص البيانات، ُرجحت قيمة 
المؤشرات ليصبح مجموعها 100 في المائة، على النحو المبّين في 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/(  5 الفنية  المالحظة 

.)hdr2020_technical_notes.pdf

الديمغرافية  المسوح  البيانات مستمدة من  أن  إلى   D الحرف يشير   b
والصحية، والحرف M إلى أن البيانات مستمدة من المسوح المتعددة 
من  مستمدة  البيانات  أن  إلى   N والحرف  للمجموعات،  المؤشرات 
مسوح  من  مستمدة  البيانات  أن  إلى   P والحرف  الوطنية،  المسوح 
المسوح  قائمة  )ترد  العربية  البلدان  في  العائلة  وصحة  السكان 

.)http://hdr.undp.org/en/mpi-2020-faq الوطنية على الموقع

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  c

ال تشمل البيانات مؤشرات التغذية.  d

الذين  السكان  من  قليل  عدد  إلى  تستند  ألنها  البيانات  ُتدرج  لم   e
يعيشون في فقر متعدد األبعاد.

سن  دون  األطفال  وفيات  على  األطفال  وفيات  مؤشر  يقتصر   f
الخامسة خالل السنوات الخمس األخيرة ووفيات األطفال من الفئة 

العمرية 12-18 سنة خالل السنتين األخيرتين.

البيانات  تشمله  لم  الذي  التغذية  مؤشر  الحتساب  المنهجية  ُعدلت   g
بيانات عن  لم يجمع  )المسح  المكتمل  األطفال غير  ومؤشر وفيات 

تاريخ وفاة األطفال(.

يجمع  لم  المسح  ألن  وقت  أي  في  األطفال  وفيات  البيانات  تشمل   h
بيانات عن تاريخ وفاة األطفال.

باالستناد إلى نسخة البيانات التي اطلع عليها في 7 حزيران/يونيو   i
 .2016

نظرًا إلى المعلومات المتوفرة، ُجمعت البيانات عن وفيات األطفال   j
 2012 عامي  بين  أي  المسوح،  بين  الوفاة  حاالت  إلى  باالستناد 
عنها  أفاد  التي  األطفال  وفيات  الحسبان  في  أخذت  وقد  و2014. 

رجل بالغ في األسرة المعيشية إذ ُذكر تاريخ الوفاة.

ال تشمل البيانات مؤشر السكن.  k

ال تشمل البيانات مؤشر وقود الطهو.  l

ال تشمل البيانات مؤشر وفيات األطفال.  m

الوطني  المسح  إلى  باالستناد  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل  تقديرات   n
المسح  إلى  باالستناد  والتقديرات   .2016 لعام  والتغذية  للصحة 
دليل  لقيمة   0.010 هي   2015 لعام  للمجموعات  المؤشرات  المتعدد 
الذين  السكان  لمجموع  المئوية  للنسبة   2.6 األبعاد،  المتعدد  الفقر 
يعيشون في فقر متعدد األبعاد، 3,207,000 لمجموع السكان الذين 
يعيشون في فقر متعدد األبعاد في سنة إجراء المسح، 3,281,000 
للمجموع المتوقع للسكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد في 
في  يعيشون  الذين  للسكان   0.4 الحرمان،  لشدة   40.2  ،2018 عام 
فقر مدقع متعدد األبعاد، 6.1 للسكان المعرضين لفقر متعدد األبعاد، 
39.9 لحصة الصحة من أبعاد الحرمان، 23.8 لحصة التعليم من أبعاد 

الحرمان، و36.3 لحصة مستوى المعيشة من أبعاد الحرمان.

الحفرة  يعتبر  الذي  الوطني  التصنيف  الصحي  الصرف  مؤشر  يتبع   o
المبلطة من المرافق غير المحسنة.

ال تشمل البيانات مؤشر االنتظام في المدرسة.  p

ال تشمل البيانات مؤشر الكهرباء.  q

تعاريف

المتعدد األبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون حالة فقر متعدد  الفقر  دليل 
تفاصيل   5 الفنية  المالحظة  وتتضمن  الحرمان.  أوجه  بشدة  معدلة  األبعاد 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( .عن كيفية حساب هذا الدليل

.)hdr2020_technical_notes.pdf

الذين  السكان  األبعاد:  متعدد  فقر  في  يعيشون  الذين  السكان  مجموع 
وتشمل  األقل.  على  المائة  في   33 بنسبة  حدته  ُترجح  حرمان  من  يعانون 
في  وعددهم  األبعاد  متعدد  فقر  في  يعيشون  الذين  السكان  نسبة  البيانات 
السنة التي أجري فيها المسح، وعدد السكان الذين يعيشون في فقر متعدد 

األبعاد المتوقع في عام 2018.

الحرمان  نسبة  متوسط  األبعاد:  المتعدد  الفقر  حالة  في  الحرمان  شدة 
الذي يعاني منه األشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد.

بين  الفردية  الحرمان  نسبة  في  التفاوت  الفقراء:  بين  المساواة  عدم 
الفقراء. وُيحسب عبر طرح نسبة الحرمان لكل شخص يعيش في فقر متعدد 
األبعاد من متوسط شدة الحرمان، ثم ُيحسب تربيع الفوارق، وُيقسم مجموع 
الفوارق الُمرّبعة الُمرجحة على عدد األشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد 

األبعاد.

السكان الذين يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد: نسبة السكان الذين 
يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد، ومن حرمان ُترجح حدته بنسبة 50 

في المائة أو أكثر.

السكان المعرضون لفقر متعدد األبعاد: نسبة السكان المعرضين ألكثر من 
وجه من أوجه الحرمان بحدة ُترجح بين 20 و33 في المائة.

المئوية من دليل  األبعاد: النسبة  المتعدد  الفقر  الحرمان في  أبعاد  حصة 
الفقر المتعدد األبعاد المنسوبة إلى كل بعد من أبعاد الحرمان الثالثة.

السكان  نسبة  الوطني:  الفقر  خط  دون  يعيشون  الذين  السكان  نسبة 
الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، وهو الخط الذي تتخذه سلطات بلد 
معّين لقياس الفقر فيه. وتستند التقديرات الوطنية إلى التقديرات الُمرجحة 

على أساس مجموعات السكان المستمدة من مسوح األسر المعيشية.

نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم بمعادل 
القوة الشرائية: نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي أي على 

أقل من 1.90 دوالر في اليوم )بمعادل القوة الشرائية(.

مصادر البيانات

المتعدد  الفقر  دليل  لحساب  المستخدمة  والمسح  العام  بيانات   :1 العمود 
األبعاد وعناصره.

ومبادرة  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات   :12 إلى   2  األعمدة 
الحرمان  أوجه  عن  بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  والتنمية  للفقر  أكسفورد 
المعيشة،  ومستوى  والصحة  التعليم  في  المعيشية  األسر  منه  تعاني  الذي 
في  المبّين  النحو  على  المعيشية  األسر  مسوح  من  عدد  من  مستمدة 
 5 الفنية  المالحظة  في  المفّصلة  المنقحة  المنهجية  وباستخدام   1  العمود 
  .)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(
 UNDESA ويستخدم العمودان 4 و5 أيضًا بيانات عن السكان مستمدة من

.2019a

.World Bank 2020a :14العمودان 13 و
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

4.c4الهدف�.aالهدف�6.2الهدف�6.1الهدف�7.1الهدف�4.1الهدف�
نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
األطباءالمتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف 
الذين 

يحصلون 
على 

الكهرباء

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 
مياه الشرب 

المدارة 
بطريقة آمنة

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 

الصرف 
الصحي 
المدارة 

بطريقة آمنة
المدارس 
االبتدائية

المدارس 
الثانوية

)بالنسبة 
المئوية(

)لكل 10,000 
من السكان(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

 )بالنسبة 
العلومcالرياضياتcالقراءةbالمئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
العاملين(

 )بالنسبة 
المئوية(

20192010–2018d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2018201820182019201820172017

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1001004995014904.9100.09876..14.629.2359النرويج1

51850049610.6100.09782......14.233.13016أيرلندا2

1001004845154958.9100.095100..14.243.04610سويسرا2

4744954758.1100.010082......14.040.82810آيسلندا4
....139799955245515175.7100.0......هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4
4985005035.6100.010097......14.142.58012ألمانيا6

5065024996.1100.010093......13.839.82112السويد7

76..10010050349150310.6100.0....15.236.838أستراليا8

10010048551950312.7100.010097..13.636.13212هولندا8

1001005015094934.9100.09795..13.840.12611الدانمرك10
5495695519.7100.0100100....12.222.9251599سنغافورة11
1001005205075229.6100.010099..14.138.13614فنلندا11

50450250513.0100.010098......14.828.12515المملكة�المتحدة13

10010049350849910.2100.010097..14.430.75611بلجيكا14

50649450812.1100.010089......14.935.92615نيوزيلندا14

52051251810.7100.09982........14.326.125كندا16

5054785023.8100.09990......17.126.12914الوليات�المتحدة�األمريكية17

4844994907.4100.09997......14.151.77310النمسا18

85854704634628.3100.09994..13.546.23012إسرائيل19
....100.0..............8......ليختنشتاين19
5045275298.3100.09899......12.924.113016اليابان19
10010049550950711.2100.09883..13.530.94414سلوفينيا22
10010051452651919.0100.098100..12.823.612416جمهورية�كوريا23
4704834775.6100.010097......14.430.1438لكسمبرغ23

48148311.0100.09897..100100..13.838.73013إسبانيا25

98994934954937.4100.09888..13.732.75918فرنسا26

49049949713.7100.09894......13.741.26619تشيكيا27

4484724579.8100.010093......13.928.64513مالطة28
1001005235235306.1100.09397..12.744.84611إستونيا29
708847648746816.9100.09596..14.339.83111إيطاليا29

96..12.925.314251001001004324354340.9100.0اإلمارات�العربية�المتحدة31

45745145225.8100.010090......13.654.8429اليونان32

42445143911.1100.010075......13.519.53412قبرص33
4764814829.2100.09291......12.763.56414ليتوانيا34
10010051251651116.1100.09993..12.823.86510بولندا35
100.091100........10100100100..13.833.3أندورا36
1001004794964877.1100.09586..12.631.95512لتفيا37
10010049249249211.8100.09585..14.151.23512البرتغال38
10010045848646411.8100.010083..12.834.25716سلوفاكيا39
78..13.526.122141001001003993733863.0100.0المملكة�العربية�السعودية40
100994764814816.0100.09096..12.834.17011هنغاريا40
1.1100.09996......13.69.31712100100100البحرين42

45241744422.7100.09977......13.625.92118شيلي43
4794644727.3100.09058......13.330.05514كرواتيا43
e1001004074144190.1100.09696 13.124.9131249قطر45

....e..405540237940421.8100.0 12.839.95017األرجنتين46

....4084304316.0100.0....12.216.1291086بروني�دار�السالم47

..42143041513.3100.094........12.427.639الجبل�األسود48

42843042623.7100.08277......12.129.86919رومانيا49
....100.0..................12.314.2بالو50
..38742339723.2100.090....12.239.86117100كازاخستان51

استخدمت�ثالثة�ألوان�لتوضيح�توزيع�البلدان�ضمن�المؤشرات.�وتوّزع�البلدان�ضمن�كل�مؤشر�على�ثالث�مجموعات�متساوية�تقريبًا�هي:�المجموعة�العليا،�والوسطى،�والدنيا.�واستخدمت�هذه�
األلوان�لتوزيع�المجاميع�اإلحصائية�ضمن�المجموعات�الثالث�نفسها.�ويمكن�مراجعة�المالحظات�لمزيد�من�التفاصيل.

المجموعة�الدنياالمجموعة�الوسطىالمجموعة�العلياتوزيع البلدان:
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

4.c4الهدف�.aالهدف�6.2الهدف�6.1الهدف�7.1الهدف�4.1الهدف�
نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
األطباءالمتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف 
الذين 

يحصلون 
على 

الكهرباء

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 
مياه الشرب 

المدارة 
بطريقة آمنة

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 

الصرف 
الصحي 
المدارة 

بطريقة آمنة
المدارس 
االبتدائية

المدارس 
الثانوية

)بالنسبة 
المئوية(

)لكل 10,000 
من السكان(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

 )بالنسبة 
العلومcالرياضياتcالقراءةbالمئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
العاملين(

 )بالنسبة 
المئوية(

20192010–2018d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2018201820182019201820172017

4794884785.4100.07661......12.640.17121التحاد�الروسي52
12.151.91081910087914744724713.3100.09581بيالروس53
65..46645446827.0100.0......13.518.52917تركيا54

....13.050.8241110010010042741842624.3100.0أوروغواي55

4204364247.8100.09764......12.040.37515بلغاريا56

....37735336534.2100.0....13.515.7232299بنما57

....15.8100.0..........12.524.8601476بربادوس58
....14.1100.0..........12.420.1301990جزر�البهاما58
..2.6100.090......12.420.01510100100100ُعمان60
e10010038039838349.1100.08027 12.171.229995جورجيا61

..13.428.9111294596142640241621.1100.094كوستاريكا62

12.515.4191297979641544043821.8100.09389ماليزيا62

43944844024.3100.07525....12.431.1561456صربيا64

1.1100.0100100..........13.826.520979الكويت64

....16.2100.0......13.725.334161002791موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
....e88 e..........18.1100.0 12.941.73018ترينيداد�وتوباغو67
....100.0........12.521.2361485100100سيشيل67
12.312.2291890477440543741752.9100.07040ألبانيا69

..41.4100.092......14.115.816291001136إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

44..23.1100.0......13.084.25391001349كوبا70

....39.099.5......13.410.04222831223سري�لنكا72

40340639816.2100.08922......13.021.63517البوسنة�والهرسك73
12.529.9751387589546645346914.9100.09268أوكرانيا74
....100.0........1472100100..12.526.8سانت�كيتس�ونيفس74

..100.087........12.714.136166372100غرينادا74

13.623.8102797395342040941926.9100.04350المكسيك74

....100.0........12.729.629125390100أنتيغوا�وبربودا78

12.913.0161795417440140040450.481.85043بيرو79

....17100999739341942648.5100.0..12.88.1تايلند79

38.7100.08648......100100..12.044.04215أرمينيا81

39339441319.0100.08117......12.128.74315مقدونيا�الشمالية82

13.221.8172397436641239141347.199.77317كولومبيا83

49..628341338440427.9100.0..14.021.62120البرازيل84
f591 f590 f45.4100.0..72 9698555..11.719.84316الصين85
e3971......46.7100.07542 12.620.4142472إكوادور86

....29.6100.0......13.36.4131589100100سانت�لوسيا86

..g420 g398 g55.2100.074 11.334.548151005462389أذربيجان88

....34232533640.4100.0..12.315.616199523الجمهورية�الدومينيكية88

..12.332.1571899919442442142837.3100.073جمهورية�مولدوفا90

18..27.0100.0..........13.017.21924100الجزائر91

909435339338426.9100.04822..13.821.02712لبنان92

....43.199.3..........12.88.62028100فيجي93

....100.0........136610093..12.711.2دومينيكا94
20.099.69378......13.213.022171004997تونس95
....e1090100100......19.5100.0 12.645.643ملديف95
....19.9100.0......12.86.643146110096سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

....12.294.3..........13.512.1301399سورينام97

..48.594.624......11.228.68030937183منغوليا99

....25.927.9......86..13.15.3182499بوتسوانا100

....35.897.6......12.813.117251008473جامايكا101

13.123.2151910013744194004299.298.99481األردن102

37.5100.06458......13.313.582492522باراغواي103

....52.298.9..........2292..12.45.4تونغا104

h..26 5.76.6..............14.020.932ليبيا105

..42.0100.059......11.023.74022998989أوزبكستان106

....6137137939647.996.8....12.44.31017إندونيسيا107
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

4.c4الهدف�.aالهدف�6.2الهدف�6.1الهدف�7.1الهدف�4.1الهدف�
نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
األطباءالمتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف 
الذين 

يحصلون 
على 

الكهرباء

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 
مياه الشرب 

المدارة 
بطريقة آمنة

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 

الصرف 
الصحي 
المدارة 

بطريقة آمنة
المدارس 
االبتدائية

المدارس 
الثانوية

)بالنسبة 
المئوية(

)لكل 10,000 
من السكان(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

 )بالنسبة 
العلومcالرياضياتcالقراءةbالمئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
العاملين(

 )بالنسبة 
المئوية(

20192010–2018d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2018201820182019201820172017

23..63.286.0......12.415.9131890819بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

34035335732.792.54752....12.76.01029100الفلبين107

....29.6100.0..........12.611.2102079بليز110
..25.2100.094..............11.222.240تركمانستان111
e30..1423......30.0100.05948 12.33.410ساموا111

24..35.6100.0..............9..12.8فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

....10.389.6............13.89.12330جنوب�أفريقيا114

....23.1100.0......241008595....13.9فلسطين،�دولة115

61..20.7100.0......12.04.51424834849مصر116

....98.4..........26......12.44.2جزر�مارشال117

....54.1100.0..........11.78.33220100فييت�نام117

....e25............31.562.5 13.36.813غابون119

تنمية بشرية متوسطة
..33.8100.068......11.622.14425954144قيرغيزستان120

13.07.31027100799035936837747.5100.07039المغرب121

....25.590.0..........13.38.0172370غيانا122

e............19.899.95941 13.57.11317العراق123

....34.2100.0......13.415.71227952343السلفادور124

..41.899.348..........11.121.04722100طاجيكستان125

....35.296.9......12.47.821219916100كابو�فيردي126

..37.593.656......944..13.33.5420غواتيمال127

..40.971.452..........12.79.893075نيكاراغوا128

..71.5100.036......13.64.217351005277بوتان129

....e2596..........31.035.5 13.04.227ناميبيا130

....74.392.9..........14.58.653370الهند131

....41.481.1........16..12.63.1626هندوراس132

..55.378.355......13.45.883050435بنغالديش133

....100.0............11.92.0192573كيريباس134

....48.155.7..........12.20.5293127سان�تومي�وبرينسيبي135

....78.7..............20..11.61.8ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

80.197.11658..........12.03.7152297جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

....32.670.2......13.13.32127881669إسواتيني�)مملكة(138

..68.767.336......12.21.492762820غانا138

..e..........70.451.144 27100..12.01.7فانواتو140

....e27............67.779.2 12.77.259تيمور�-�ليشتي141

..78.493.527..........13.57.532097نيبال142

....e..........51.371.7 12.41.6143197كينيا143

..50.389.026..........12.41.9942100كمبوديا144

....77.36.6..........13.34.0212337غينيا�الستوائية145

....78.111.0........12.811.92042996زامبيا146

....59.154.8......12.46.810249506ميانمار147

....i 66.03.8......5047317..12.82.1أنغول148

..76.020.245..........4480..12.91.6الكونغو149

....64.720.0..........12.32.1173686زمبابوي150

....65.763.5......12..10.91.9142576جزر�سليمان151

....32.469.5..............13.512.914الجمهورية�العربية�السورية151

....73.623.0......23..12.50.9134581الكاميرون153

..55.554.435..........13.19.864478باكستان154

....77.955.5............36..12.80.7بابوا�غينيا�الجديدة155

....63.777.0......12.22.7222855811جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
....52.50.6..........3491..12.21.9موريتانيا157

....87.718.3..........12.20.853970بنن158

..75.238.07..........12.81.754380أوغندا159
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

4.c4الهدف�.aالهدف�6.2الهدف�6.1الهدف�7.1الهدف�4.1الهدف�
نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
األطباءالمتوقع

أسّرة 
المستشفيات

نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

مجموع النقاط في إطار البرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

سكان 
األرياف 
الذين 

يحصلون 
على 

الكهرباء

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 
مياه الشرب 

المدارة 
بطريقة آمنة

السكان 
الذين 

يحصلون 
على خدمات 

الصرف 
الصحي 
المدارة 

بطريقة آمنة
المدارس 
االبتدائية

المدارس 
الثانوية

)بالنسبة 
المئوية(

)لكل 10,000 
من السكان(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

 )بالنسبة 
العلومcالرياضياتcالقراءةbالمئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
العاملين(

 )بالنسبة 
المئوية(

20192010–2018d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2010–2019d2018201820182019201820172017

....68.023.4......60943054..12.81.3رواندا160

77.631.02027..........3866..12.93.8نيجيريا161

..71.232.937..........42100..12.52.3كوت�ديفوار162

25..82.718.8..........12.60.175199جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

....85.10.0......12.01.82401506مدغشقر164

....16.337.7..........3387..12.60.7ليسوتو165

36..44.723.8..........11.82.21429100جيبوتي166

....80.922.4..........12.30.874073توغو167

e36791344......64.644.2..21 12.60.73السنغال168

....79.798.3............14.62.8449أفغانستان169

....e,j60 e..........50.447.1 12.92.6738السودان170

....72.33.5..............13.12.37هايتي170

....72.135.5..........12.61.01136100غامبيا172

..e..........86.032.711 12.50.835585إثيوبيا173

....59.210.4..........12.60.4135991مالوي174

....79.71.8..........3395..13.40.7جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

....e5239..........75.710.0 12.01.310غينيا�-�بيساو175

....77.27.4..........14.00.482270ليبريا175

....89.419.7..........12.00.834775غينيا178

....45.648.7............13.55.3727اليمن179

....86.434.6..........12.40.673984إريتريا180

....83.18.0..........13.00.875597موزامبيق181

....k 86.44.7......12.20.84408802بوركينا�فاسو182

86.16.41013......286114..12.50.3سيراليون182

19..81.025.4..........12.21.313852مالي184

....94.63.4......1..13.01.0843100بوروندي185

....84.923.7..........4744....14.3جنوب�السودان185

....93.02.7..........5765..12.50.4تشاد187

....91.416.3............12.70.71083جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

10..93.711.7..........11.90.443662النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
6..100.0............1680..12.09.2توفالو

..87.855.067............11.236.814320جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
100.010077........790100100..13.761.1سان�مارينو
....e............87.214.6 12.00.2936الصومال
100.0100100........1264100100..13.675.1موناكو

....i 100.0............40100..11.613.5ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
10.2100.09587—————..14.231.25214تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

....41.998.8—————..12.317.03119تنمية�بشرية�مرتفعة
....67.083.5—————13.97.973273تنمية�بشرية�متوسطة
....79.127.2—————12.81.954278تنمية�بشرية�منخفضة

....53.078.7—————..12.912.22125البلدان�النامية

المناطق
....33.293.0—————..13.422.71821أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

..28.0100.079—————..12.526.94817أوروبا�وآسيا�الوسطى

....68.988.0—————14.28.763371جنوب�آسيا

....74.227.6—————12.82.394079جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

53..25.179.7—————12.910.4142290الدول�العربية

....46.496.3—————..11.915.83618شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

....73.239.3—————12.92.773877أقل�البلدان�نموًا

....40.562.5—————12.723.1251993الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
12.8100.09284—————..14.529.24715منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

....44.780.3—————..13.215.52724العالم

لوحة التتبع 1
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لوحة التتبع 1

مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن المؤشرات 
مجموعات  ثالث  على  مؤشر  كل  ضمن  البلدان  وتوّزع  الجدول.  هذا  في 
واستخدمت  والدنيا.  والوسطى،  العليا،  المجموعة  هي:  تقريبًا  متساوية 
نفسها.  الثالث  المجموعات  ضمن  اإلحصائية  المجاميع  لتوزيع  األلوان  هذه 
المجموعات  على  البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة  وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية.  a

يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي   b
والتنمية 487.

يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون االقتصادي   c
والتنمية 489.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  d

بيانات عام بين عامي 2007 و2009.  e

جيانغسو  ومقاطعتي  وشنغهاي،  بيجين  مدينتي  البيانات  تغطي   f
وجيجيانغ.

تغطي البيانات باكو.  g

بيانات عام 2011.  h

بيانات عام 2015.  i

تغطي البيانات السودان قبل انفصال جنوب السودان.  j

بيانات عام 2014.  k

تعاريف

التدهور الصحي المتوقع: الفارق النسبي بين العمر المتوقع والعمر المتوقع 
بصحة جيدة، وُيحسب بالنسبة المئوية من العمر المتوقع عند الوالدة.

األطباء: عدد أطباء الصحة العامة والمتخصصين لكل 10,000 من السكان.

أسّرة المستشفيات: عدد أسّرة المستشفيات المتاحة لكل 10,000 من السكان.

نسبة التالميذ للمعلمين في التعليم االبتدائي: متوسط عدد التالميذ لكل 
معلم في التعليم االبتدائي.

في  المدارس  معلمي  نسبة  االبتدائي:  التعليم  في  المدربون  المعلمون 
المرحلة االبتدائية الذين تلقوا الحد األدنى المطلوب من التدريب النظامي 

على التعليم في المرحلة االبتدائية )قبل بدء التعليم أو أثناءه(.

المدارس الموصولة بشبكة اإلنترنت: نسبة المدارس في المرحلة المحددة 
الموصولة بشبكة اإلنترنت ألغراض التعليم.

النقاط  لتقييم الطلبة: مجموع  الدولي  البرنامج  النقاط في إطار  مجموع 
المحققة في اختبار المهارات والمعرفة في القراءة والرياضيات والعلوم لدى 

التالميذ في سن 15 سنة.

أو  أجر  بدون  األسرة  في  العاملين  نسبة  للمخاطر:  المعرضون  العاملون 
لحسابهم الخاص.

سكان األرياف الذين يحصلون على الكهرباء: السكان الذين يعيشون في 
المناطق الريفية ويحصلون على الكهرباء، بالنسبة المئوية من مجموع سكان 
األرياف. ويشمل ذلك الكهرباء المتوفرة تجاريًا )من ضمن الشبكة وخارجها( 

والكهرباء المولدة ذاتيًا، وتستثنى التوصيالت غير المرخصة.

السكان الذين يحصلون على خدمات مياه الشرب المدارة بطريقة آمنة: 
في  متاحة  الشرب  لمياه  محسنة  مصادر  يستخدمون  الذين  السكان  نسبة 
الموقع وعند الحاجة، خالية من الغائط والملوثات الكيميائية الرئيسية. وتشمل 
المسبورة،  واآلبار  باألنابيب،  المنقولة  المياه  الشرب  لمياه  المحسنة  المصادر 

واآلبار المحفورة المحمية، والينابيع المحمية، والمياه المعبأة أو المنقولة.

بطريقة  المدارة  الصحي  الصرف  خدمات  على  يحصلون  الذين  السكان 
آمنة: نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق محسنة للصرف الصحي غير 
مشتركة مع أسر معيشية أخرى، يتم تصريف الغائط منها على نحو آمن في 
الموقع أو معالجته في مكان آخر. وتشمل المرافق المحسنة للصرف الصحي 
بخزان  أو  الصحي  الصرف  بشبكات  الموصولة  الشطف/الدلق  مراحيض 
المبلطة  الحفرة  ذلك  في  )بما  المبلطة  والحفرة  بحفرة؛  أو  الصحي  للصرف 

ذات التهوية(؛ والمراحيض السمادية.

مصادر البيانات

بيانات  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات   :1 العمود 
الوالدة  عند  المتوقع بصحة جيدة  والعمر  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  حول 

.IHME 2020 من

.World Bank 2020a :12العمودان 2 و

.WHO 2020 :14األعمدة 3 و13 و

.UNESCO Institute for Statistics 2020 :7 األعمدة 4 إلى

.OECD 2019a :10 األعمدة 8 إلى

.ILO 2020 :11 العمود
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�1.3الهدف�5.4الهدف�5.5الهدف�5.5الهدف�8.3الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�8.5الهدف�4.1الهدف�4.1الهدف�4.2 

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة 
الذكور إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
 )نسبة 

 اإلناث إلى 
الذكور(

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 

الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية
حصة المقاعد التي 

تشغلها النساء

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد

)نسبة 
الذكور إلى 

اإلناث(
ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة في 

القطاعات غير 
الزراعية(

 في 
المجالس 

النيابية

في 
الحكومات 

المحلية

)بالنسبة 
المئوية من 

الساعات 
األربع 

والعشرين 
في اليوم(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(
 )بالنسبة 
المئوية(

2015–2020b2014–2019c2014–2019c2014–2019c20192015–2019c2019201920192017–2019c2008–2018c2008–2018c2014–2019c

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1.061.001.000.960.981.010.9447.540.840.815.31.20.87النرويج1
0.61....1.060.991.000.980.691.020.9147.524.323.9أيرلندا2
1.050.990.990.960.640.991.0846.938.631.316.81.61.04سويسرا2
1.12....1.051.031.000.990.801.001.0048.538.147.0آيسلندا4
..10.83.3....1.081.051.040.970.830.930.7949.7هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4
d1.6 d1.00 1.050.991.000.940.801.000.8146.731.627.515.9ألمانيا6
1.060.991.011.070.851.000.9348.247.343.816.01.31.00السويد7
1.06....1.060.961.000.890.851.001.0246.936.633.9أستراليا8
e1.6 e1.00 1.051.001.001.010.880.971.1046.533.831.814.7هولندا8
e1.4 e1.02 1.060.990.991.010.891.001.1147.839.133.315.6الدانمرك10
........1.000.991.880.921.0941.823.0..1.07سنغافورة11

d1.5 d1.00 1.051.000.991.100.771.000.9249.047.039.114.5فنلندا11
1.051.001.001.030.660.980.8747.228.934.312.71.81.00المملكة�المتحدة13
f1.6 f1.00 1.051.001.001.120.740.960.8646.643.339.015.9بلجيكا14
f1.7 f1.00 1.061.011.001.061.071.011.2048.440.839.418.1نيوزيلندا14
1.001.010.821.000.9047.833.226.614.61.51.00..1.05كندا16
15.41.60.87..1.051.010.990.990.761.000.9746.323.7الوليات�المتحدة�األمريكية17
d1.9 d0.99 1.060.991.000.960.891.000.9546.738.523.118.3النمسا18
......1.051.001.011.021.160.971.0247.623.317.1إسرائيل19

......12.039.1........1.040.970.81..ليختنشتاين19

..d4.7 d 0.731.030.8944.314.512.914.4......1.06اليابان19

......1.060.981.001.021.460.991.2346.322.333.7سلوفينيا22

d4.2 d0.96 1.061.001.000.990.820.840.9042.316.718.614.0جمهورية�كوريا23

d2.0 d0.66 1.050.980.991.020.841.001.2045.925.025.114.4لكسمبرغ23

e2.2 e0.47 1.061.001.021.011.100.941.3546.041.938.519.0إسبانيا25
1.051.000.991.010.860.940.9948.636.940.415.81.71.00فرنسا26
1.00....1.060.971.011.011.101.001.5245.020.627.1تشيكيا27

0.43....1.060.991.001.000.580.921.1641.014.926.3مالطة28
d1.6 d1.00 1.070.991.001.020.941.000.9549.029.728.617.2إستونيا29
1.060.980.970.991.190.911.1842.735.331.820.42.40.83إيطاليا29

........1.050.950.980.922.260.943.8817.250.0اإلمارات�العربية�المتحدة31

..d2.6 d 17.5..1.071.011.000.941.050.851.6341.620.7اليونان32

0.77......1.070.991.000.980.840.951.2446.217.9قبرص33
1.00....1.060.991.000.960.860.970.9951.521.329.4ليتوانيا34
d1.8 d1.00 1.060.991.000.971.020.941.0245.227.926.917.6بولندا35
......46.435.8....0.97..........أندورا36
1.00....1.070.991.000.990.751.000.7652.030.034.0لتفيا37
17.81.70.77..1.060.990.970.981.210.981.2149.938.7البرتغال38

1.00....1.050.980.991.011.400.991.2345.620.025.9سلوفاكيا39

......1.031.051.010.942.970.907.6713.419.91.1المملكة�العربية�السعودية40

d2.2 d1.00 1.060.960.991.000.840.981.0446.512.630.516.6هنغاريا40

......1.041.030.991.067.810.9219.7519.818.813.3البحرين42

f2.2 f1.59 1.040.980.971.001.170.961.1643.822.724.922.1شيلي43

......1.060.981.001.051.540.971.5946.320.526.4كرواتيا43

8.23.70.36..9.771.1511.6813.89.8..1.051.011.01قطر45

..23.42.5..1.041.011.001.041.291.081.2242.439.9األرجنتين46

........1.061.011.011.021.030.981.1642.89.1بروني�دار�السالم47

......1.070.900.951.010.810.901.1143.628.427.8الجبل�األسود48

d2.0 d1.00 1.061.000.991.000.960.940.7843.319.612.519.0رومانيا49

........13.8....1.00..1.170.881.11..بالو50

..d3.0 d 1.071.021.021.011.091.001.3048.622.122.217.9كازاخستان51

لوحة التتبع 2

الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة 

استخدمت�ثالثة�ألوان�لتوضيح�توزيع�البلدان�ضمن�المؤشرات.�وتوّزع�البلدان�ضمن�كل�مؤشر�على�ثالث�مجموعات�متساوية�تقريبًا�هي:�المجموعة�العليا،�والوسطى،�والدنيا.�واستخدمت�هذه�
األلوان�لتوزيع�المجاميع�اإلحصائية�ضمن�المجموعات�الثالث�نفسها.�ويمكن�مراجعة�المالحظات�لمزيد�من�التفاصيل.

fيتبع�

المجموعة�الدنياالمجموعة�الوسطىالمجموعة�العلياتوزيع البلدان:
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�1.3الهدف�5.4الهدف�5.5الهدف�5.5الهدف�8.3الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�8.5الهدف�4.1الهدف�4.1الهدف�4.2 

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة 
الذكور إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
 )نسبة 

 اإلناث إلى 
الذكور(

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 

الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية
حصة المقاعد التي 

تشغلها النساء

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد

)نسبة 
الذكور إلى 

اإلناث(
ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة في 

القطاعات غير 
الزراعية(

 في 
المجالس 

النيابية

في 
الحكومات 

المحلية

)بالنسبة 
المئوية من 

الساعات 
األربع 

والعشرين 
في اليوم(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(
 )بالنسبة 
المئوية(

2015–2020b2014–2019c2014–2019c2014–2019c20192015–2019c2019201920192017–2019c2008–2018c2008–2018c2014–2019c

18.42.31.00..1.060.981.000.981.111.010.9549.616.5التحاد�الروسي52

..d2.0 d 1.060.961.000.990.670.940.5851.634.948.219.2بيالروس53

..1.050.960.990.951.310.691.3628.917.410.119.25.2تركيا54

1.051.000.981.111.331.081.5046.720.926.119.92.41.04أوروغواي55
e2.0 e1.00 1.060.980.990.970.880.980.8547.525.827.218.5بلغاريا56
..1.051.020.981.061.891.091.6242.721.19.018.02.4بنما57

........1.041.020.961.041.121.031.0749.729.4بربادوس58

........1.061.081.001.061.360.971.0848.221.8جزر�البهاما58

..1.051.051.100.923.721.159.0012.09.93.518.92.5ُعمان60

0.92....1.011.011.210.990.8243.914.813.5..1.07جورجيا61

..f2.6 f 1.051.011.011.081.501.041.4941.145.645.621.3كوستاريكا62

........1.061.021.011.081.130.941.2239.915.5ماليزيا62

..1.070.991.001.011.110.921.1745.237.731.219.22.2صربيا64

........1.051.051.101.062.921.155.1924.74.6الكويت64

......1.041.011.031.061.700.962.2238.520.026.2موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
........1.041.051.0943.232.9......1.04ترينيداد�وتوباغو67
........21.2........1.061.021.061.07سيشيل67

..d6.3 d 1.091.011.041.010.801.010.9039.229.543.621.7ألبانيا69

1.051.031.060.961.790.921.9317.35.93.221.04.00.10إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

..1.061.000.961.020.890.961.1543.253.234.921.01.7كوبا70

......1.040.990.991.051.770.982.3332.55.310.9سري�لنكا72

......1.260.831.2537.921.118.6......1.07البوسنة�والهرسك73
........1.020.981.050.990.7949.020.5..1.06أوكرانيا74
........13.3........0.800.971.03..سانت�كيتس�ونيفس74
........39.3........1.051.040.981.03غرينادا74
f3.0 f0.84 1.051.031.001.081.350.971.1441.648.445.028.1المكسيك74

0.95....31.466.7........1.031.110.990.96أنتيغوا�وبربودا78

..f2.6 f 1.051.000.970.951.310.851.0646.730.026.222.7بيرو79

..g3.2 g 1.061.001.000.981.390.900.9747.614.117.411.8تايلند79

1.111.081.001.041.381.001.0343.923.59.021.75.01.17أرمينيا81

..d2.8 d 15.4..1.061.031.000.971.070.730.9440.039.2مقدونيا�الشمالية82

0.971.051.751.051.7145.919.617.918.23.40.99..1.05كولومبيا83

..1.051.010.971.031.281.061.3545.015.013.511.62.3البرازيل84

..15.32.6..0.820.910.7845.624.9..1.131.011.01الصين85

..1.051.051.021.031.560.991.5142.138.027.219.74.2إكوادور86

........1.031.101.011.001.251.171.2547.020.7سانت�لوسيا86

1.130.991.011.001.240.961.3444.116.835.025.42.91.51أذربيجان88

..1.051.020.941.082.081.061.9742.624.328.316.74.4الجمهورية�الدومينيكية88

..d1.8 d 1.061.001.000.990.850.980.6152.825.735.619.5جمهورية�مولدوفا90

..f5.8 f 1.761.002.1716.921.517.621.7..0.95..1.05الجزائر91

......1.320.981.9623.34.74.0......1.05لبنان92

..15.22.9..1.941.021.5233.519.6..0.98..1.06فيجي93
........25.0........1.030.970.99..دومينيكا94
......1.061.020.991.141.120.781.7525.022.648.5تونس95

......0.710.920.9521.74.66.1..1.071.031.02ملديف95

........0.8244.513.0..1.031.020.991.031.09سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

......1.081.001.001.322.421.022.6537.631.435.6سورينام97

..f2.8 f 1.501.060.8947.717.326.717.6..1.031.000.98منغوليا99

......1.430.991.3949.610.812.7..1.031.030.98بوتسوانا100

......1.051.040.961.031.581.121.9248.519.018.4جامايكا101

0.20....1.050.990.981.031.850.951.8216.615.431.9األردن102

1.400.961.4042.916.820.814.53.40.80....1.051.01باراغواي103

........1.051.070.991.033.581.013.8049.87.4تونغا104

........1.651.561.5930.316.0......1.06ليبيا105
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�1.3الهدف�5.4الهدف�5.5الهدف�5.5الهدف�8.3الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�8.5الهدف�4.1الهدف�4.1الهدف�4.2 

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة 
الذكور إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
 )نسبة 

 اإلناث إلى 
الذكور(

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 

الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية
حصة المقاعد التي 

تشغلها النساء

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد

)نسبة 
الذكور إلى 

اإلناث(
ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة في 

القطاعات غير 
الزراعية(

 في 
المجالس 

النيابية

في 
الحكومات 

المحلية

)بالنسبة 
المئوية من 

الساعات 
األربع 

والعشرين 
في اليوم(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(
 )بالنسبة 
المئوية(

2015–2020b2014–2019c2014–2019c2014–2019c20192015–2019c2019201920192017–2019c2008–2018c2008–2018c2014–2019c

........1.060.960.990.991.081.000.9440.616.4أوزبكستان106

......1.050.900.971.031.030.850.9440.517.414.4إندونيسيا107
......1.051.020.990.981.220.891.1744.151.850.5بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107
......1.060.960.961.111.441.041.2443.628.029.1الفلبين107

......1.031.050.951.042.631.002.2243.011.131.0بليز110

......0.4342.125.021.9..1.050.970.980.960.60تركمانستان111

........1.081.161.001.101.491.111.3045.410.0ساموا111

0.72......1.051.010.981.081.431.081.1041.922.2فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

..h40.715.6 d2.4 d 1.031.000.971.091.160.961.1544.645.3جنوب�أفريقيا114

..d6.0 d 21.217.8..1.051.001.001.101.840.981.8215.9فلسطين،�دولة115

..d9.2 d 22.4..1.061.001.000.991.551.013.0617.414.9مصر116

......6.115.9....0.99..0.921.001.07..جزر�مارشال117

......1.070.850.9046.926.726.8..1.120.991.02فييت�نام117

........1.341.311.9927.817.9......1.03غابون119

تنمية بشرية متوسطة
..f1.8 f 16.8..1.061.000.991.002.001.011.3338.419.2قيرغيزستان120

..1.060.860.960.911.040.811.2116.818.420.920.87.0المغرب121

........1.641.261.5741.431.9......1.05غيانا122

......2.860.703.0210.825.225.7......1.07العراق123

..1.051.020.970.991.290.860.8048.731.032.420.22.9السلفادور124

........0.950.970.8527.320.0..1.070.870.99طاجيكستان125

0.71....1.031.010.931.101.280.920.8947.123.628.4كابو�فيردي126

1.051.020.970.952.031.031.7243.119.410.619.57.50.50غواتيمال127

........1.481.040.9751.144.6......1.05نيكاراغوا128

..1.041.011.001.131.500.741.8332.915.310.615.02.5بوتان129

......1.070.970.9450.937.045.1..1.011.040.97ناميبيا130

......1.100.921.151.041.070.590.9715.913.544.4الهند131

..1.051.021.001.152.101.091.6048.521.127.917.34.0هندوراس132

......1.051.041.071.161.500.841.8820.720.625.2بنغالديش133

........6.5..........1.07..1.06كيريباس134

........1.031.090.971.162.010.692.3037.114.5سان�تومي�وبرينسيبي135

......0.01.5..........1.060.890.98ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

..1.051.030.960.930.880.760.8346.627.532.213.61.4جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

......0.920.991.120.931.1548.012.114.2..1.03إسواتيني�)مملكة(138

..d4.1 d 1.051.021.011.000.970.781.0651.213.13.814.4غانا138

......1.2444.20.09.5..1.070.970.971.031.07فانواتو140

1.13....1.9447.538.54.0..1.051.010.961.081.53تيمور�-�ليشتي141

......1.070.911.021.070.600.660.7340.333.541.0نيبال142

......1.010.801.1242.423.333.5..1.030.971.00كينيا143

0.15....1.200.531.5346.819.316.9..1.051.040.98كمبوديا144

......0.9436.619.226.9..0.92..1.031.020.99غينيا�الستوائية145

0.22....1.080.711.1542.818.07.1..1.031.081.02زامبيا146

........1.031.020.961.091.491.221.6744.411.6ميانمار147

........1.030.890.870.640.910.611.0244.230.0أنغول148

........0.930.911.1449.113.6......1.03الكونغو149

......1.270.841.2345.534.612.0......1.02زمبابوي150

........1.0648.74.1..1.54..1.071.021.00جزر�سليمان151

......2.830.863.5214.613.27.1......1.05الجمهورية�العربية�السورية151

..d3.1 d 1.031.020.900.861.190.791.3243.129.325.314.6الكاميرون153

......1.090.870.840.850.940.601.3411.020.016.9باكستان154

........1.080.990.910.730.610.660.4046.30.0بابوا�غينيا�الجديدة155

......1.1637.56.128.0..1.051.031.001.070.77جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
......1.051.261.061.021.200.511.4531.320.331.4موريتانيا157

......1.041.030.940.761.120.541.1055.87.24.7بنن158
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�1.3الهدف�5.4الهدف�5.5الهدف�5.5الهدف�8.3الهدف�8.5الهدف�4.4الهدف�8.5الهدف�4.1الهدف�4.1الهدف�4.2 

البلوغالطفولة والشباب
السن 

المتقدمة

نسبة 
الذكور إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
 )نسبة 

 اإلناث إلى 
الذكور(

معدل بطالة 
الشباب

السكان 
الحاصلون على 
جزء من التعليم 

الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية
حصة المقاعد التي 

تشغلها النساء

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد

)نسبة 
الذكور إلى 

اإلناث(
ما قبل 
الثانوياالبتدائياالبتدائي

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة في 

القطاعات غير 
الزراعية(

 في 
المجالس 

النيابية

في 
الحكومات 

المحلية

)بالنسبة 
المئوية من 

الساعات 
األربع 

والعشرين 
في اليوم(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(

 )نسبة 
اإلناث إلى 

الذكور(
 )بالنسبة 
المئوية(

2015–2020b2014–2019c2014–2019c2014–2019c20192015–2019c2019201920192017–2019c2008–2018c2008–2018c2014–2019c

......1.520.781.6441.234.945.7..1.031.041.03أوغندا159

......1.021.030.991.121.710.691.0839.155.743.6رواندا160

......1.2052.34.19.8..0.940.901.58..1.06نيجيريا161

......1.031.020.930.771.260.521.2647.813.315.0كوت�ديفوار162

..i3.9 i 1.031.001.031.051.400.711.6145.036.930.116.5جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

........1.1054.016.9..1.031.101.011.030.89مدغشقر164

......1.031.040.951.351.331.301.3345.723.039.0ليسوتو165

......1.0241.026.228.9..1.040.951.001.030.96جيبوتي166

........1.021.030.960.730.970.510.6151.616.5توغو167

......1.041.131.131.101.380.391.2343.041.847.6السنغال168

......0.670.571.310.361.3612.627.216.5..1.06أفغانستان169

........1.041.020.941.011.560.792.3920.027.5السودان170

........1.570.671.5055.82.7......1.05هايتي170

........1.890.711.8739.110.3..1.031.061.09غامبيا172

..d2.9 d 19.3..1.040.950.910.961.760.511.8457.237.3إثيوبيا173

......1.031.011.010.981.160.671.4048.522.914.6مالوي174

........1.031.070.990.640.610.560.6838.612.0جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

........0.8244.013.7..0.79......1.03غينيا�-�بيساو175

..6.32.4..1.051.010.990.770.960.460.6649.211.7ليبريا175

......0.6152.722.815.4..0.820.650.68..1.02غينيا178

......j 1.050.900.870.731.470.542.095.01.00.5اليمن179

........0.9340.622.0..1.050.990.860.910.92إريتريا180

........0.930.890.960.701.1534.841.2..1.02موزامبيق181

0.13....1.050.990.981.002.400.502.3847.913.412.7بوركينا�فاسو182

......1.021.121.030.970.410.610.7053.412.318.2سيراليون182

0.11....1.051.030.900.821.220.451.1943.19.525.3مالي184

......1.031.041.011.110.440.660.5426.238.819.1بوروندي185

........1.2130.226.6..1.040.950.710.540.86جنوب�السودان185

........1.030.920.770.460.750.170.8348.914.9تشاد187

........1.031.050.780.670.900.430.9437.78.6جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

......k 1.051.070.860.750.450.520.6451.317.015.8النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
......6.310.4........0.940.921.14..توفالو..

........0.7539.117.6..1.001.010.78..1.05جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية..

........25.0........1.041.160.89..سان�مارينو..

........0.9718.024.3..0.98......1.03الصومال..

........33.3................موناكو..

........10.5........0.940.951.02..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.93———1.050.991.000.991.100.981.1744.428.3تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

..———1.190.931.1643.224.5..1.080.991.00تنمية�بشرية�مرتفعة
..———1.080.951.061.021.120.651.1521.020.4تنمية�بشرية�متوسطة
..———1.041.010.940.841.320.571.4045.022.2تنمية�بشرية�منخفضة

..———1.070.971.011.001.180.851.2237.122.7البلدان�النامية

المناطق
..———1.051.020.981.041.371.011.3444.131.4أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

..———1.060.981.000.971.190.911.1040.423.1أوروبا�وآسيا�الوسطى

..———1.090.931.071.021.110.651.1516.517.5جنوب�آسيا

..———1.041.000.960.881.190.721.1747.524.0جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

..———1.050.980.970.961.790.882.6316.318.0الدول�العربية

..———0.920.910.8244.920.2..1.100.991.00شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

..———1.041.000.950.921.250.701.4837.722.8أقل�البلدان�نموًا

..———0.951.001.560.941.4743.825.1..1.06الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
0.91———1.051.001.001.001.030.971.1245.030.8منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

..———1.070.981.011.001.150.891.1839.424.6العالم
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لوحة التتبع 2

مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن المؤشرات في 
هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية 
األلوان  هذه  واستخدمت  والدنيا.  والوسطى،  العليا،  المجموعة  هي:  تقريبًا 
ويستثنى  نفسها.  الثالث  المجموعات  ضمن  اإلحصائية  المجاميع  لتوزيع 
 مؤشر نسبة الذكور إلى اإلناث من طريقة التصنيف هذه، وتوّزع البلدان ضمن 
النسبة  فيها  تتراوح  الطبيعية  المجموعة  هما  مجموعتين  في  المؤشر  هذا 
 بين 1.04 و1.07 )ضمنًا(، وُيستخدم لها اللون الداكن، ومجموعة البلدان التي 
الفاتح.  اللون  لها  وُيستخدم  البلدان(،  )سائر  الجنسين  ألحد  انحياز   فيها 
المجموعات  على  البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة  وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

من المعروف عامة والمثبت بالتجربة أن النسبة الطبيعية للذكور إلى   a
اإلناث عند الوالدة هي 1.05 من الذكور لكل أنثى.

البيانات هي متوسطات للتقديرات الزمنية للفترة 2020-2015.  b

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  c

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 10 سنوات وأكثر.  d

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 20-74 سنة.  e

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 12 سنة وأكثر.  f

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 6 سنوات وأكثر.  g

االقتضاء  حسب  المعّينين  المتناوبين  المندوبين  الرقم  يشمل  ال   h
والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 5 سنوات وأكثر.  i

بيانات عام 2006.  j

بيانات عام 2011.  k

تعاريف

إلى  الذكور  من  الوالدات  نسبة  الوالدة:  عند  اإلناث  إلى  الذكور  نسبة 
الوالدات من اإلناث.

النسبة  الذكور:  إلى  اإلناث  نسبة  بالتعليم،  لاللتحاق  اإلجمالية  النسبة 
الذكور  اللتحاق  اإلجمالية  النسبة  إلى  بالتعليم  اإلناث  اللتحاق  اإلجمالية 
أو  االبتدائي  أو  االبتدائي  قبل  )ما  التعليم  من  معّينة  مرحلة  في  بالتعليم 
الثانوي(. والنسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم )لإلناث أو للذكور( هي مجموع 
االلتحاق بمرحلة معّينة من التعليم بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة 

المئوية من مجموع السكان في سن االلتحاق بهذه المرحلة.

الذكور: نسبة اإلناث من مجموع  إلى  الشباب، نسبة اإلناث  معدل بطالة 
القوى العاملة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة وال يزاولن عماًل لقاء 
أجر وال يعملن لحسابهن، ولكنهن جاهزات للعمل، ويحاولن إيجاد عمل لقاء 
أجر أو تأسيس عمل لحسابهن الخاص، إلى نسبة الذكور من القوى العاملة 
وال  أجر  لقاء  عماًل  يزاولون  وال  سنة  و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر أو 

تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

نسبة  األقل،  على  الثانوي  التعليم  من  جزء  على  الحاصلون  السكان 
اإلناث إلى الذكور: نسبة اإلناث من السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر 
اللواتي بلغن مستوى من التعليم الثانوي )ولو لم يتممنه(، إلى نسبة الذكور 

من السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر من المستوى التعليمي نفسه.

مجموع معدل البطالة، نسبة اإلناث إلى الذكور: نسبة اإلناث من مجموع 
القوى العاملة من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر وال يزاولن عماًل لقاء أجر وال 
يعملن لحسابهن، ولكنهن جاهزات للعمل، ويحاولن إيجاد عمل لقاء أجر أو 
تأسيس عمل لحسابهن الخاص، إلى نسبة الذكور من مجموع القوى العاملة 
يعملون  وال  أجر  لقاء  عماًل  يزاولون  وال  وأكثر  سنة   15 العمرية  الفئة  من 
لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس 

عمل لحسابهم الخاص.

حصة العامالت في القطاعات غير الزراعية: حصة النساء من العمل في 
القطاعات غير الزراعية، أي التي تشمل األنشطة الصناعية والخدمات.

المقاعد  النيابية: نسبة  المجالس  النساء في  تشغلها  التي  المقاعد  حصة 
التي تشغلها النساء من مجموع المقاعد في المجلس النيابي. وفي البلدان 
التي تعتمد نظامًا تشريعيًا من مجلسين، ُتحسب حصة المقاعد باالستناد إلى 

عدد المقاعد في المجلسين.

نسبة  المحلية:  الحكومات  في  النساء  تشغلها  التي  المقاعد  حصة 
التشريعية/التداولية  الهيئات  في  النساء  تشغلها  التي  الُمنتخبة  المناصب 

للحكومة المحلية من مجموع المناصب الُمنتخبة في هذه الهيئات.

أجر:  بدون  الرعاية  وأعمال  المنزلية  األعمال  في  المستغرق  الوقت 
متوسط عدد الساعات المستغرقة يوميًا في األعمال المنزلية وأعمال الرعاية 
بدون أجر، وُيحسب بالنسبة المئوية من الساعات األربع والعشرين في اليوم. 
وُيقصد باألعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر أنشطة تقديم الخدمات 
ألغراض االستخدام النهائي الذاتي من قبل أفراد األسرة المعيشية أو أفراد 

األسرة الذين يعيشون في مسكن آخر.

الذكور:  إلى  اإلناث  نسبة  التقاعد،  معاشات  على  الحاصلون  المسنون 
معاش  على  ويحصلن  القانونية،  التقاعد  سن  بلغن  اللواتي  المسنات  نسبة 
على  القائم  غير  أو  االشتراكات  على  القائم  النظام  )في  الشيخوخة  تقاعد 
االشتراكات أو النظامين( إلى نسبة المسنين الرجال الذين بلغوا سن التقاعد 
القانونية، ويحصلون على معاش تقاعد الشيخوخة )في النظام القائم على 

االشتراكات أو غير القائم على االشتراكات أو النظامين(.

مصادر البيانات

.UNDESA 2019a :1 العمود

.UNESCO 2020 :4 األعمدة 2 إلى

 ILO 5 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى العمودان 
.2020

 UNESCO إلى باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  6: حسابات مكتب  العمود 
.Barro and Lee 2018 ؛Institute for Statistics 2020

.ILO 2020 :8 العمود

.IPU 2020 :9 العمود

.United Nations Statistics Division 2020a :11العمودان 10 و

إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات  و13:   12 العمودان 
.United Nations Statistics Division 2020a
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�3.1
الهدفان�
الهدف�1.3الهدف�5.5الهدف�5.2الهدف�5.2الهدف�5.3الهدف�5.3الهدف��3.75.6و5.6

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة 
المتخرجات 

في العلوم، 
والتكنولوجيا، 

والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة

النساء اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

النساء 
المتزوجات 

عند سن 
18 سنة

على يد 
شريك حميم

على يد شريك 
غير حميم

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات 

بعالقة في سن اإلنجاب، من 
الفئة العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
النساء من 

الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية من 
السكان اإلناث من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2009–2019b2014–2019b2009–2019b2009–2019b2005–2019b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2009–2019b2009–2019b2009–2019b20172019

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
..10.928.532.8100.0..27.0........99.2..النرويج1

15.05.014.129.031.395.3182......99.773.3..أيرلندا2

11.422.332.598.998..........71.6....سويسرا2

90..10.335.244.0..22.4........98.2..آيسلندا4

94.770................66.7....هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

22.07.019.227.628.699.298......98.880.3..ألمانيا6

..28.012.015.735.541.9100.0............السويد7

..99.2..22.810.010.232.1......96.766.9..أستراليا8

25.012.08.729.326.099.8112......73.0....هولندا8

32.011.012.734.226.6100.0126........95.3..الدانمرك10

96.384..22.634.3..6.1........99.5..سنغافورة11

30.011.012.427.436.899.6147......100.085.5..فنلندا11

29.07.017.538.134.996.142............المملكة�المتحدة13

24.08.07.225.831.998.8105......66.7....بلجيكا14
..99.3..12.935.0..........96.679.9..نيوزيلندا14
99.9105..11.631.4............98.0..كندا16
..10.434.040.992.7........99.175.99.0..الوليات�المتحدة�األمريكية17

13.04.014.325.932.098.4112......98.479.0..النمسا18
34.893.7105....................إسرائيل19
......33.840.7................ليختنشتاين19
98.198................99.939.8..اليابان19
13.04.014.533.340.596.9105............سلوفينيا22
94.790..14.425.2..........100.082.3..جمهورية�كوريا23

22.08.09.527.617.998.2112............لكسمبرغ23

13.03.012.429.633.791.6112......72.2....إسبانيا25

26.09.014.531.834.291.3112......98.178.4..فرنسا26

21.04.013.935.626.678.6196........99.8..تشيكيا27

15.05.010.327.830.097.0126........99.7..مالطة28

20.09.017.538.435.198.4140........99.1..إستونيا29

19.05.015.739.523.391.6150......99.965.1..إيطاليا29

22.241.515.876.445............99.9..اإلمارات�العربية�المتحدة31
19.01.020.240.129.884.5119........99.9..اليونان32
15.02.08.938.327.090.0126........98.3..قبرص33

24.05.012.329.638.681.0126........100.0..ليتوانيا34
13.02.015.343.441.288.0140......99.862.3..بولندا35
......4.566.7............100.0..أندورا36

32.07.010.231.143.592.5112........99.9..لتفيا37
..19.01.019.037.837.090.6......98.773.9..البرتغال38
23.04.011.935.233.383.1238........98.0..سلوفاكيا39
58.270..14.736.8..........99.424.6..المملكة�العربية�السعودية40
21.03.012.231.735.972.2168......99.761.6..هنغاريا40
75.460..10.541.2............99.9..البحرين42

6.818.828.371.3126..........99.876.3..شيلي43

13.03.017.638.924.382.7208........99.9..كرواتيا43

c50 61.6..15.947.6......90.8100.037.512.44قطر45

26.912.19.143.533.150.890......98.193.981.3األرجنتين46
91..33.754.332.3............99.099.8بروني�دار�السالم47
28.267.645....17.01.0..97.298.820.721.06الجبل�األسود48

24.02.020.341.234.253.6126........76.397.1رومانيا49

استخدمت�ثالثة�ألوان�لتوضيح�توزيع�البلدان�ضمن�المؤشرات.�وتوّزع�البلدان�ضمن�كل�مؤشر�على�ثالث�مجموعات�متساوية�تقريبًا�هي:�المجموعة�العليا،�والوسطى،�والدنيا.�واستخدمت�هذه�
األلوان�لتوزيع�المجاميع�اإلحصائية�ضمن�المجموعات�الثالث�نفسها.�ويمكن�مراجعة�المالحظات�لمزيد�من�التفاصيل.

لوحة التتبع 3

تمكين المرأة

fيتبع�

المجموعة�الدنياالمجموعة�الوسطىالمجموعة�العلياتوزيع البلدان:
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�3.1
الهدفان�
الهدف�1.3الهدف�5.5الهدف�5.2الهدف�5.2الهدف�5.3الهدف�5.3الهدف��3.75.6و5.6

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة 
المتخرجات 

في العلوم، 
والتكنولوجيا، 

والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة

النساء اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

النساء 
المتزوجات 

عند سن 
18 سنة

على يد 
شريك حميم

على يد شريك 
غير حميم

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات 

بعالقة في سن اإلنجاب، من 
الفئة العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
النساء من 

الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية من 
السكان اإلناث من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2009–2019b2014–2019b2009–2019b2009–2019b2005–2019b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2009–2019b2009–2019b2009–2019b20172019

....35.5....25.215.1........90.3100.0بالو50
60.3126..16.51.514.131.6..99.399.953.015.57كازاخستان51
39.876.1140............99.768.08.0..التحاد�الروسي52
81.3126..15.427.4......99.799.871.27.05بيالروس53

14.234.717.554.3112..38.0..97.098.069.811.615تركيا54
12.244.035.260.698..16.8..25..97.2100.079.6أوروغواي55
23.06.012.536.939.373.6410........99.8..بلغاريا56
10.343.243.542.398..14.4..99.192.950.824.226بنما57

84....40.5........93.499.159.219.929بربادوس58
91....................99.0..جزر�البهاما58
c50 63.5..41.055.7......98.698.629.717.84ُعمان60
63.6183..6.02.716.538.7..97.699.440.623.114جورجيا61
d..8.132.2..60.9120 35.9..97.699.070.913.721كوستاريكا62

82.560..26.234.2..........97.299.652.2ماليزيا62
17.02.020.342.633.670.1135..98.398.458.414.93صربيا64
73.570..................99.9..الكويت64
14.836.031.087.198........99.863.812.5..موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
73.698......30.219.0..95.1100.040.324.311ترينيداد�وتوباغو67

112..7.931.647.4................سيشيل67

21.01.315.246.741.338.1365..88.499.846.015.112ألبانيا69
91.6270..31.531.2......96.999.077.45.717إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70
......6.139.9......98.599.973.78.026كوبا70

40.622.573.4118........98.899.561.77.510سري�لنكا72

11.01.016.144.525.454.7365..87.099.945.89.04البوسنة�والهرسك73

61.3126..26.05.013.728.8..98.699.965.44.99أوكرانيا74
91....................100.0..سانت�كيتس�ونيفس74
90....11.640.9............100.0..غرينادا74

24.638.814.530.635.533.384..98.596.473.113.026المكسيك74

91....1.833.3............100.0..أنتيغوا�وبربودا78

34.498..24.447.8..31.2..97.092.176.36.317بيرو79

15.030.131.079.890......98.199.178.46.223تايلند79

40.9140..10.239.8..8.2..99.699.857.112.55أرمينيا81
10.02.018.047.428.272.9270..98.699.940.217.27مقدونيا�الشمالية82
42.5126..13.833.4..33.3..97.299.181.06.723كولومبيا83

10.736.638.667.5120..16.7..26..97.299.180.2البرازيل84
76.4128................99.699.984.5الصين85
8.029.237.142.684..40.4..96.080.18.820..إكوادور86
91..............96.9100.055.517.024سانت�لوسيا86
27.7126..14.635.1..13.5..11..91.799.454.9أذربيجان88

7.040.050.254.198..28.5..98.099.869.511.436الجمهورية�الدومينيكية88

44.6126..34.04.012.330.5..98.899.759.59.512جمهورية�مولدوفا90

29.398..30.958.2......57.17.03..92.7الجزائر91

32.970..18.043.3......6..54.5....لبنان92

98..38.6....64.18.5........99.8..فيجي93

84....................100.0..دومينيكا94

36.555.419.328.430......95.399.550.719.92تونس95

60..0.810.619.5..98.799.518.831.4212.916.3ملديف95
91....................98.6..سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97
................84.898.439.128.436سورينام97

31.214.014.434.143.095.0120..98.799.348.122.812منغوليا99

29.646.884..............99.867.4..بوتسوانا100

e56 77.8......27.823.0..97.799.772.510.08جامايكا101

26.670........19.0..97.699.751.814.210األردن102
46.0126........20.4..98.797.768.412.122باراغواي103
....40.3....39.66.3..34.125.26..99.0تونغا104

59.698..............27.740.2....ليبيا105

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�3.1
الهدفان�
الهدف�1.3الهدف�5.5الهدف�5.2الهدف�5.2الهدف�5.3الهدف�5.3الهدف��3.75.6و5.6

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة 
المتخرجات 

في العلوم، 
والتكنولوجيا، 

والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة

النساء اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

النساء 
المتزوجات 

عند سن 
18 سنة

على يد 
شريك حميم

على يد شريك 
غير حميم

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات 

بعالقة في سن اإلنجاب، من 
الفئة العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
النساء من 

الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية من 
السكان اإلناث من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2009–2019b2014–2019b2009–2019b2009–2019b2005–2019b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2009–2019b2009–2019b2009–2019b20172019

36.0126..21.424.6......7....99.4100.0أوزبكستان106

12.437.419.451.490..18.3..97.594.755.514.816إندونيسيا107

30.453.990......58.5..95.671.566.523.220بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

17.836.329.338.9105..14.8..93.884.454.116.717الفلبين107

e98 11.741.841.752.3..22.2..97.294.051.422.234بليز110

..35.5............99.6100.050.212.16تركمانستان111

28..41.6....46.110.6..93.382.526.934.811ساموا111
70.0182................97.599.175.0فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113
12.942.833.370.0120..21.3..93.796.754.614.94جنوب�أفريقيا114
11.344.317.815.970......99.499.657.210.915فلسطين،�دولة115

27.090..7.736.9..90.391.558.512.61787.225.6مصر116

..........50.913.0..26....92.4..جزر�مارشال117

30.4180..34.42.315.436.5..95.893.877.56.111فييت�نام117

53.798......48.65.0..31.126.522..94.7غابون119

تنمية بشرية متوسطة
38.9126..26.60.111.331.3..99.899.839.419.013قيرغيزستان120
16.898..17.845.3......88.586.670.811.314المغرب121

91..5.227.238.5......90.795.833.928.030غيانا122

19.598..........87.695.652.814.3287.4العراق123

8.923.143.124.4112..14.3..96.099.971.911.126السلفادور124

42.1140........26.4..91.894.829.322.79طاجيكستان125

60....10.642.4..12.6..18....92.4..كابو�فيردي126

5.434.734.542.184..21.2..91.369.860.613.930غواتيمال127

53.724.884......22.5..94.796.080.45.835نيكاراغوا128

e56 27.7......15.15.8..97.996.265.611.726بوتان129

7.742.548.280.784..26.7..56.117.57..96.6ناميبيا130

26.942.713.776.6182..28.8..79.381.453.512.927الهند131

9.137.847.541.084..27.8..96.674.073.210.734هندوراس132

54.23.08.220.611.535.8112..75.252.762.312.059بنغالديش133

84........67.69.8..22.328.020..88.4كيريباس134

98..........27.9..97.592.540.633.735سان�تومي�وبرينسيبي135

....18.2....32.88.0............ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

15.35.312.829.023.431.9105..78.464.454.114.333جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

c14 54.627.4..........98.588.366.115.25إسواتيني�)مملكة(138

97.178.133.026.3213.824.44.07.919.826.653.784غانا138

84..28.5....60.033.0..49.024.221..75.6فانواتو140

84........58.813.9..84.456.726.125.315تيمور�-�ليشتي141

13.941.660......25.0..83.658.052.623.740نيبال142

77.790..11.230.7..93.761.860.514.92321.040.7كينيا143

20.93.86.016.720.221.590..95.389.056.312.519كمبوديا144

84..........56.9..12.633.830..91.3غينيا�الستوائية145

40.340.398......45.9..96.963.349.519.729زامبيا146

31.060.834.126.098..17.3..80.760.252.216.216ميانمار147

e90 22.3..9.938.4..34.8..81.646.613.738.030أنغول148

21.0105..7.520.8......93.591.230.117.927الكونغو149

51.798..20.928.8..37.6..93.386.066.810.434زمبابوي150

84..25.1....63.518.0..88.586.229.334.721جزر�سليمان151

c120 19.6..19.249.5......53.916.413..87.7الجمهورية�العربية�السورية151

30.098..87.069.019.323.0311.451.15.016.132.3الكاميرون153

4.27.0112......24.5..86.269.334.217.318باكستان154

....19.3..........76.156.436.725.927بابوا�غينيا�الجديدة155

c98 17.9......6.41.5..19.431.632..92.1جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
15.598..29.428.9....86.969.317.833.63766.6موريتانيا157

28.698..19.154.9..83.278.115.532.3319.223.8بنن158

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�3.1
الهدفان�
الهدف�1.3الهدف�5.5الهدف�5.2الهدف�5.2الهدف�5.3الهدف�5.3الهدف��3.75.6و5.6

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

الحصول 
على 

الرعاية قبل 
الوالدة، 

زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة 
المتخرجات 

في العلوم، 
والتكنولوجيا، 

والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة

النساء اللواتي 
لديهن حساب 
في مؤسسة 
مالية أو لدى 
جهة تقديم 

خدمات مالية 
متنقلة

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

النساء 
المتزوجات 

عند سن 
18 سنة

على يد 
شريك حميم

على يد شريك 
غير حميم

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات 

بعالقة في سن اإلنجاب، من 
الفئة العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
النساء من 

الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية من 
السكان اإلناث من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية(

 )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2009–2019b2014–2019b2009–2019b2009–2019b2005–2019b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2009–2019b2009–2019b2009–2019b20172019

25.552.784......97.374.241.826.0340.349.9أوغندا159

12.135.433.245.084..37.1..97.690.753.218.97رواندا160

28.927.384....67.043.327.623.14319.517.41.5نيجيريا161

22.235.698......93.273.623.326.52736.725.9كوت�ديفوار162

17.342.284......98.063.538.422.13110.046.2جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

14.931.024.516.398......85.146.044.316.440مدغشقر164

46.584..6.424.8......91.386.664.916.016ليسوتو165

c98 8.8..........594.4..19.0..87.7جيبوتي166

29.537.698......77.969.423.934.0253.125.1توغو167

38.498........97.174.227.821.92924.021.5السنغال168

4.37.290......50.8..65.258.818.924.528أفغانستان169

e56 10.0..27.847.2....79.177.712.226.63486.6السودان170

30.042........26.0..91.041.634.338.015هايتي170

180..53.145.733.7..99.082.716.826.52675.720.1غامبيا172

17.321.129.190....73.627.740.120.64065.228.0إثيوبيا173

29.856........37.5..97.689.859.218.742مالوي174

24.298..11.025.1..50.7..88.480.120.427.737جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

60............92.445.016.022.32444.9غينيا�-�بيساو175

20.128.298....31.231.13644.438.52.6..95.9ليبريا175

19.798..........80.955.310.917.74794.5غينيا178

e70 1.7..........33.528.73218.5..64.4اليمن179

60....21.827.8....8.427.44183.0..88.5إريتريا180

5.629.322.232.960..21.7..87.273.027.123.153موزامبيق181

10.120.624.034.598..92.879.832.523.35275.811.5بوركينا�فاسو182

15.484........97.986.921.224.83086.148.8سيراليون182

25.798........79.567.317.223.95488.635.5مالي184

e84 6.7..10.418.2..48.5..99.285.128.529.719بوروندي185

4.790............4.026.352..61.9جنوب�السودان185

14.998........54.724.35.722.96738.428.6تشاد187

9.798........15.227.06824.229.8..68.2جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

5.818.021.610.998....82.839.111.015.0762.0النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
....36.7......36.8..10........توفالو..

......22.219.3........99.599.570.26.6جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية..

630....9.736.0................سان�مارينو..

e98 33.7..........4597.9........الصومال..

..........................موناكو..

..........48.147.3..27........ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
13.433.236.786.4117..........98.968.0..تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

64.2118................97.997.775.2تنمية�بشرية�مرتفعة
25.242.113.859.394..30.5..81.676.151.714.428تنمية�بشرية�متوسطة
26.388........80.257.628.823.83937.131.6تنمية�بشرية�منخفضة

58.1101............89.684.859.915.327البلدان�النامية

المناطق
52.097..12.034.5..23.8..25..97.295.175.7أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

53.4165..14.432.2..27.9..97.599.061.311.511أوروبا�وآسيا�الوسطى

41.113.464.9118....31.0..80.577.752.813.329جنوب�آسيا

35.991........84.161.333.622.53630.731.4جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

26.975..19.648.1......87.091.747.516.120الدول�العربية

95..................98.096.576.2شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

28.388........38.3..82.159.738.021.440أقل�البلدان�نموًا

82..............91.880.151.021.224الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
12.932.636.784.6122..........98.771.2..منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

64.5110................89.686.761.2العالم
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لوحة التتبع 3

مالحظات 

المؤشرات  والمجاميع ضمن  البلدان  توزيع  لتوضيح  ألوان  استخدمت ثالثة 
مجموعات  ثالث  على  مؤشر  كل  ضمن  البلدان  وتوّزع  الجدول.  هذا  في 
واستخدمت  والدنيا.  والوسطى،  العليا،  المجموعة  هي:  تقريبًا  متساوية 
نفسها.  الثالث  المجموعات  ضمن  اإلحصائية  المجاميع  لتوزيع  األلوان  هذه 
المجموعات  على  البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة   وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

النساء  ومجموعات  العمرية،  والفئات  البيانات،  جمع  طرق  تختلف   a
اللواتي كان لديهن شريك في أي  اللواتي تشملهن المسوح )النساء 
وقت مضى، أو اللواتي تزوجن في أي وقت مضى، أو جميع النساء(، 
المرأة،  العنف ضد  أشكال  ولمختلف  للجناة  المستخدمة  والتعاريف 

لذلك فإن البيانات غير قابلة بالضرورة للمقارنة بين البلدان.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  b

بيانات عام 2011.  c

بيانات عام 2003.  d

بيانات عام 2014.  e

تعاريف

نسبة  األقل:  على  واحدة  زيارة  الوالدة،  قبل  الرعاية  على  الحصول 
الصحيين  العاملين  أحد  زرن  اللواتي  سنة   49-15 العمرية  الفئة  من  النساء 

المؤهلين )طبيب أو ممرضة أو قابلة( مرة واحدة على األقل خالل الحمل.

نسبة الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين: نسبة الوالدات بإشراف 
قابلة( واختصاصيين  أو  أو ممرضة  )عادًة طبيب  عاملين صحيين مؤهلين 
لصحة  والدولية  الوطنية  المعايير  يستوفون  والتدريب،  التعليم  تلقوا 
الرعاية  لتقديم  الالزمة  بالكفاءة  يتمتعون  وهم  الجدد.  والمواليد  األمهات 
مراعين  اإلنسان  األدلة وحقوق  من  انطالقًا  عالية  بجودة  والمواليد  للنساء 
الوظائف  وتيسير  اإلنسان؛  كرامة  لصون  والثقافية  االجتماعية  الخصائص 
الفيزيولوجية أثناء المخاض والوالدة لضمان عملية توليد صحية وإيجابية؛ 
وتحديد المضاعفات عند النساء أو المواليد وإدارتها او إحالتها. وال يشمل 

ذلك القابالت التقليديات حتى لو تلقين دورات تدريبية قصيرة. 

النساء  نسبة  الحمل:  منع  وسائل  من  وسيلة  أي  استخدام  انتشار 
اللواتي  سنة(   49-15( اإلنجاب  سن  في  بعالقة  الُمرتبطات  أو  المتزوجات 

يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل.

أو  المتزوجات  النساء  نسبة  األسرة:  لتنظيم  الملباة  غير  االحتياجات 
الُمرتبطات بعالقة في سن اإلنجاب )15-49 سنة( والقادرات على اإلنجاب، 
اللواتي لديهن احتياجات غير ملباة في حال رغبن في عدم اإلنجاب )أو عدم 
يتخذن  لم  أو  التالي  اإلنجاب  موعد  تأجيل  في  رغبن  أو  اإلنجاب مجددًا(، 

قرارًا بشأن توقيته، وال يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل.

من  النساء  نسبة  سنة:   18 سن  عند  المتزوجات  النساء  األطفال،  زواج 
الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي تزوجن أو ارتبطن بعالقة للمرة األولى قبل 

سن 18 سنة.

الفتيات  نسبة  والنساء:  للفتيات  التناسلية  األعضاء  تشويه/بتر  انتشار 
والنساء الشابات من الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي تعّرضن لتشويه/بتر 

لألعضاء التناسلية.

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف على يد شريك حميم: 
نسبة اإلناث، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، اللواتي تعّرضن في أي وقت 

مضى لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك حميم.

غير  شريك  يد  على  للعنف  مضى  وقت  أي  في  تعّرضن  اللواتي  النساء 
حميم: نسبة اإلناث، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، اللواتي تعّرضن في أي 

وقت مضى لعنف جنسي على يد شريك غير حميم.

والرياضيات  والهندسة،  والتكنولوجيا،  العلوم،  في  المتخرجات  حصة 
العالي: حصة المتخرجات في العلوم، والتكنولوجيا،  التعليم  على مستوى 
والهندسة، والرياضيات من مجموع المتخرجات على مستوى التعليم العالي.

والهندسة،  والتكنولوجيا،  العلوم،  في  المتخرجين  من  اإلناث  حصة 
العالي: حصة المتخرجات من مجموع  التعليم  والرياضيات على مستوى 
المتخرجين في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات على مستوى 

التعليم العالي.

حصة العامالت في اإلدارة العليا والمتوسطة: نسبة النساء من مجموع 
العاملين في اإلدارة العليا والمتوسطة.

تقديم  جهة  لدى  أو  مالية  مؤسسة  في  حساب  لديهن  اللواتي  النساء 
خدمات مالية متنقلة: نسبة النساء من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر اللواتي 
أفدن عن امتالكهن لحساب فردي أو مشترك مع شخص آخر في مصرف أو 
أي مؤسسة مالية أخرى، أو اللواتي أفدن شخصيًا عن استخدامهن لخدمات 

مالية متنقلة خالل آخر 12 شهرًا.

إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة: الحد األدنى اإللزامي لعدد األيام التي 
على  تقتصر  وهي  كلفتها.  بتسديد  العمل  و/أو صاحب  الدولة  القانون  يلزم 

اإلجازة المتربطة بالوالدة المتاحة لألم وال تغطي إجازة الوالدين.

مصادر البيانات

.UNICEF 2020a  :1 العمود

.United Nations Statistics Division 2020a :6األعمدة 2 و5 و

.UNDESA 2020 :4العمودان 3 و

.UN Women 2019 :8العمودان 7 و

.UNESCO Institute for Statistics 2020 :10العمودان 9 و

.ILO 2020 :11 العمود

.World Bank 2020b :13العمودان 12 و
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية
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المئوية 

من مجموع 
الموارد 
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2013–2015b2018201720161990/20162007–2017b201820182017201620162009–2019b20152019

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.939..0.10.8127.025.321.890.24.4–57.08.30.1133.2النرويج1

0.915..13.5120.10.1....85.38.10.1111.063.41.5أيرلندا2

0.975..50.24.30.0831.89.33.8105.233.513.7100.13.7سويسرا2

0.863....11.310.80.130.5213.70.297.116.914.990.1آيسلندا4

0.831....................93.25.90.11هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

0.984....78.99.10.2032.71.015.9112.516.914.7160.6ألمانيا6

0.992..25.14.10.0868.90.81.472.112.816.970.20.0السويد7

0.821..2.83.245.130.537.980.10.0–89.616.90.3416.3أستراليا8

0.940....13.7140.2....93.59.50.1911.29.48.8هولندا8

0.972....64.96.10.1214.714.712.479.312.215.7130.3الدانمرك10

0.853....32.6260.1....5.583.2–90.67.10.1023.1سنغافورة11

c0.110.990 61.611.324.770.1..40.28.50.1973.11.8فنلندا11

0.781..80.45.60.1413.113.85.7169.830.97.8140.20.1المملكة�المتحدة13

110.986..21.8195.021.316.1160.3..75.98.70.1922.6بلجيكا14

0.623..24.270.10.0....59.77.30.1938.65.13.0نيوزيلندا14

0.964....0.41.271.329.128.870.4–74.115.30.3538.2كندا16

0.833..82.416.60.2733.92.714.572.625.420.3130.21.2الوليات�المتحدة�األمريكية17

0.894..65.77.70.1746.92.64.582.022.415.8150.10.0النمسا18

0.723....97.47.70.237.726.767.3103.912.613.0150.2إسرائيل19
0.993................43.16.2..4.0..ليختنشتاين19
0.776..93.09.10.2368.50.018.988.080.39.0120.20.4اليابان19

c1.150.930 61.16.90.2162.05.12.9115.838.713.4230.1سلوفينيا22

0.702..135.490.015.9201.80.3..4.1–81.012.90.3263.4جمهورية�كوريا23

c..40.987 1.3204.814.328.5120.1..80.615.90.1735.7لكسمبرغ23

73.05.70.1636.933.628.061.625.411.9100.20.1180.854إسبانيا25

46.55.20.1231.218.512.5117.522.511.9100.32.4120.872فرنسا26

77.79.90.3034.61.612.4138.920.316.9300.20.060.971تشيكيا27

c....0.884 97.83.60.091.10.085.2125.18.915.5200.1مالطة28

c0.8..0.985 1.413.956.213.435.0250.1–13.114.80.4351.3إستونيا29

79.95.60.1631.823.217.965.717.510.8150.10.1130.899إيطاليا29

c..10.857 86.121.30.324.632.11,708.0185.350.822.5550.1اإلمارات�العربية�المتحدة31

c..160.845 82.67.00.2431.723.816.455.718.410.0280.1اليونان32

92.96.30.2318.77.227.760.140.119.5200.31.4190.982قبرص33

30.989..68.04.80.1434.812.31.174.123.915.3340.1ليتوانيا34

50.972..90.39.10.3030.96.516.796.029.418.5380.1بولندا35

0.916................34.00.0..6.1..أندورا36

c..130.988 56.73.70.1454.05.80.557.220.217.0410.1لتفيا37

320.870..7.811.859.228.110.0100.2–77.05.00.1834.6البرتغال38

c..40.961 64.16.60.2040.41.01.194.518.810.7340.1سلوفاكيا39

40.907..99.918.40.340.50.0883.347.826.325.0840.1المملكة�العربية�السعودية40

130.875..69.55.10.1822.914.34.394.226.016.9390.2هنغاريا40

c....0.751 28.6400.1....99.419.80.470.8145.9132.2البحرين42

157.147.241.8250.20.310.763..74.64.60.2224.318.2شيلي43

0.897..70.74.50.1834.43.80.6113.540.710.1350.10.6كرواتيا43

c..60.821 100.038.00.260.00.0432.482.429.452.5470.1قطر45

22.94.328.817.116.1270.40.0390.849–87.74.40.229.8األرجنتين46

c....0.861 22.9130.1......8.0–100.018.50.2272.1بروني�دار�السالم47

c0.560.806 13.4790.1......64.73.20.2261.532.1الجبل�األسود48

72.53.80.1630.18.43.237.713.811.7590.46.320.930رومانيا49
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2013–2015b2018201720161990/20162007–2017b201820182017201620162009–2019b20152019

0.727........1.2........87.6..13.2..بالو50

3.320.73.54.129.1630.40.0360.867–99.217.60.601.2كازاخستان51

92.111.70.4849.80.81.412.54.916.9490.10.460.954التحاد�الروسي52

10.970..92.46.90.3442.611.12.469.518.017.5610.1بيالروس53

86.85.20.1915.422.827.865.922.518.7470.30.190.876تركيا54

85.875.937.6180.40.1260.855..46.32.00.0810.7134.1أوروغواي55

0.941..71.06.30.3335.417.626.692.119.219.6620.10.0بلغاريا56

8.70.915.59.97.6261.90.6140.746–80.72.60.1161.9بنما57

0.898..28.820.92.3310.21.4..14.70.0..4.5..بربادوس58

0.702....55.232.63.0200.1..51.40.0..4.7..جزر�البهاما58

c..70.891 100.013.90.380.00.0116.793.928.331.7540.1ُعمان60

72.22.60.2540.62.62.995.98.46.81020.20.260.871جورجيا61

49.91.60.1054.68.72.8165.228.78.6230.90.190.831كوستاريكا62

0.71.246.236.819.3470.40.0160.769–96.68.10.2567.6ماليزيا62

83.95.20.4931.19.93.341.77.911.8620.70.060.957صربيا64

c0.0640.838 29.61040.1......93.723.70.340.481.2الكويت64

6.022.293.830.811.6380.60.8270.413–84.53.80.1719.0موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
0.806..1.98.8138.310.619.9390.10.1–99.931.30.4746.0ترينيداد�وتوباغو67

30.27.62.3490.21.0120.686..88.40.0..6.7..سيشيل67
2.33.935.619.210.1680.20.180.838–61.41.60.1328.1ألبانيا69
34.36.014.8511.00.0230.842..99.08.80.386.617.8إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

0.663....85.62.50.1131.363.218.315.06.67.7501.0كوبا70

29.017.35.6801.20.5360.574..9.7–50.51.10.0932.9سري�لنكا72

40.901..1.11.161.57.014.0800.1–77.56.50.5742.7البوسنة�والهرسك73

75.35.10.5216.74.44.941.612.212.5710.30.0250.934أوكرانيا74

0.734..3.9..........42.30.051.3..4.6..سانت�كيتس�ونيفس74

0.675....1.0450.3....50.00.07.1..2.4..غرينادا74

5.519.050.131.110.0371.10.5470.677–90.43.80.2133.9المكسيك74

0.890..4.98.51.70.52.8300.13.2–22.3..5.9..أنتيغوا�وبربودا78

0.729..5.30.951.215.615.4641.30.5–79.61.70.1357.7بيرو79

79.84.20.2232.217.313.171.117.312.7613.50.1210.783تايلند79

0.836.9178.50.111.1550.214.420.845–74.61.90.2011.7أرمينيا81

0.970....79.43.50.2739.610.38.239.09.014.5820.1مقدونيا�الشمالية82

9.20.557.119.96.8370.80.870.749–76.72.00.1252.7كولومبيا83

9.90.880.680.317.4301.00.1270.900–59.12.20.1558.9البرازيل84

87.77.00.4522.433.620.9208.558.025.01130.60.0270.743الصين85

87.716.89.3250.60.0300.660..5.0–86.92.50.2050.2إكوادور86

0.838..300.62.8..7.214.313.213.6–33.2..2.3..سانت�لوسيا86

0.910....98.43.70.2014.137.736.950.60.09.2641.1أذربيجان88

0.733....86.62.30.1441.782.530.472.824.35.8432.2الجمهورية�الدومينيكية88

290.968..88.71.30.4212.629.66.933.312.58.8780.1جمهورية�مولدوفا90

100.03.70.230.817.884.08.26.99.0501.90.010.908الجزائر91

0.919..97.63.50.3413.44.940.265.647.310.0510.80.2لبنان92

0.668..12.06.36.5992.90.2..55.97.3..2.4..فيجي93

0.675..2.8....13.910.02.21.84.6–57.4..2.5..دومينيكا94

88.92.70.216.863.5103.314.47.59.3561.00.2130.974تونس95
0.850..3.30.015.758.93.26.8260.30.2..3.0..ملديف95
0.767..481.311.0......69.28.07.9..2.0..سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97

210.983..102.79.013.5572.0..0.7–76.33.10.2598.3سورينام97

0.61.330.40.634.51561.36.3130.950–93.28.90.548.0منغوليا99

21.71.680.94.329.510111.80.0510.974–74.73.00.2218.9بوتسوانا100

0.666..2.812.517.27.66.5250.60.0–81.02.80.3030.9جامايكا101

0.696.471.25.87.6510.60.140.965–97.62.40.321.1األردن102

29.10.627.646.012.5571.50.1520.950–33.71.10.1037.7باراغواي103

0.724..2.11.616.9731.41.0..12.50.0..1.3..تونغا104

fيتبع�
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الهدف�15.5الهدف�15.3و�11.5و13.1

استهالك 
الوقود 

األحفوري

 انبعاثات 
 ثاني أكسيد 

الكربون

مساحة الغابات
سحب المياه 

العذبة

استخدام األسمدة المغذية
لكل مساحة من 
األراضي الزراعية

نصيب الفرد 
من االستهالك 

المادي 
المحلي 

المخاطر البيئية
 معدل الوفيات 

الناجمة عن

عدد 
األشخاص 
المتوفين 

والمفقودين 
بفعل 
كوارث

األراضي 
المتدهورة

مؤشر 
القائمة 
الحمراء

 نصيب 
الفرد من 
انبعاثات 

اإلنتاج

لكل دوالر 
من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

النيتروجين 
)N(

الفوسفور
)P2O5(

تلّوث الهواء 
في المساكن 

والهواء 
المحيط

خدمات 
غير مأمونة 
في المياه 
والصرف 
الصحي 

والنظافة 
الصحية

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
استهالك 
)بالطن(الطاقة(

)كيلوغرام 
لكل دوالر 
من الناتج 
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المئوية 

من مجموع 
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)بالطن()كيلوغرام لكل هكتار(المتجددة(

 )لكل 
 100,000

من السكان، 
سن موحدة(

)لكل 
 100,000
من السكان(

)لكل 
 100,000
من السكان(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
مساحة 
)القيمة(األراضي(

2013–2015b2018201720161990/20162007–2017b201820182017201620162009–2019b20152019

0.972....99.18.10.370.10.0822.97.20.911.0720.6ليبيا105

290.969..97.72.80.417.55.4120.5161.650.69.1810.4أوزبكستان106

23.811.063.115.97.51127.10.2210.751–66.12.30.1749.9إندونيسيا107

13.20.43.02.713.0645.60.3180.871–84.22.00.2950.3بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

62.41.30.1627.826.319.459.412.24.01854.20.2380.676الفلبين107

87.755.411.5691.00.3810.845..15.8–59.7..1.5..بليز110

220.977..16.5794.0......13.70.758.80.0..تركمانستان111

0.767..0.20.25.3851.50.5..60.431.5..1.3..ساموا111

10.61.779.027.96.7351.40.1150.828–88.44.80.3352.7فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

86.88.10.627.60.037.737.921.611.38713.70.5780.776جنوب�أفريقيا114

0.0150.921..........1.51.034.4..0.7..فلسطين،�دولة115

97.92.40.210.167.3112.0342.368.97.91092.03.210.914مصر116
0.838........2.0........70.2..2.6..جزر�مارشال117
136.565.114.7641.60.1310.728..69.82.20.3348.167.1فييت�نام117

160.956..12.67.46.07620.6..22.82.50.1090.05.5غابون119

تنمية بشرية متوسطة
18.31.68.41110.80.3240.985..24.8–75.51.60.433.3قيرغيزستان120

88.51.80.2212.613.535.727.417.57.9491.90.2190.889المغرب121

0.90.542.29.724.51083.60.4160.880–83.9..3.1..غيانا122

96.05.30.241.93.442.934.512.56.3753.020.9260.793العراق123

64.214.45.3422.00.1160.832..30.9–48.41.10.1312.6السلفادور124

9.33.93.51292.70.1970.990..46.00.60.233.01.9طاجيكستان125
6.9994.10.2170.904......22.557.3..1.2..كابو�فيردي126
84.525.86.6746.30.6240.730..26.2–37.41.10.1332.7غواتيمال127

0.851..31.00.927.07.76.7562.20.6–40.70.90.1625.9نيكاراغوا128

72.535.10.428.23.510.41243.93.7100.798..1.6..بوتان129

25.11.211.214518.335.9190.969..21.9–66.71.70.178.3ناميبيا130

300.676..73.62.00.2623.810.833.9104.141.15.518418.6الهند131

0.765..69.021.75.2613.65.3..45.0–52.51.00.2340.0هندوراس132

4.52.9154.782.62.714911.90.2650.752–73.80.50.1411.0بنغالديش133

0.772....6.314016.7......15.00.0..0.6..كيريباس134

0.799....3.216211.4....4.31.9–55.8..0.6..سان�تومي�وبرينسيبي135

0.697..2.31523.69.2........91.9..1.3..ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

0.830..12.018811.30.8......82.17.4..2.7..جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

9.413727.92.0130.812......34.325.1..1.1..إسواتيني�)مملكة(138

7.55.57.020418.80.5140.847..52.50.60.1241.28.6غانا138

0.661..6.113610.44.1......36.10.0..0.5..فانواتو140

0.854..7.71409.90.2......30.1–45.4..0.4..تيمور�-�ليشتي141

0.831..54.720.93.919419.81.9..24.7–15.50.30.1425.4نيبال142

5.813.19.52.33.27851.21.8400.798–17.40.40.117.8كينيا143

31.40.95.31506.50.3330.790..27.9–30.60.60.1952.9كمبوديا144

19.217822.31.3190.822......16.3–55.5..4.3..غينيا�الستوائية145

38.69.68.412734.90.170.875..8.2–10.60.30.1065.2زامبيا146

21.611.73.515612.61.0230.800..27.3–44.30.50.1043.6ميانمار147

4.21.24.911948.80.9200.932..5.3–48.31.10.1046.3أنغول148

100.966..0.50.73.513138.7..1.8–40.50.60.1165.4الكونغو149

38.016.715.911.83.413324.62.3360.792–29.10.80.2735.5زمبابوي150

0.762..7.11376.23.7......6.2–77.9..0.3..جزر�سليمان151

0.940..0.90.610.6753.70.2..97.81.70.792.732.1الجمهورية�العربية�السورية151

6.01.24.220845.23.900.840..23.5–38.30.30.0839.3الكاميرون153

43.581.0110.140.24.417419.60.150.859–61.61.10.191.9باكستان154

31.72.910.215216.30.4210.836..0.2–74.1..0.9..بابوا�غينيا�الجديدة155

3.517250.70.7220.745......25.3–19.7..0.3..جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
30.975..7.416938.6......46.7–0.2..0.6..موريتانيا157

530.910..14.18.15.220559.7..26.0–36.70.60.3037.8بنن158

fيتبع�
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

12.cالهدف�6.4الهدف�15.1الهدف�9.4الهدف�9.4الهدف�
الهدفان�8.4 

الهدف�3.9 الهدف�3.9 و12.2
األهداف�1.5 
الهدف�15.5الهدف�15.3و�11.5و13.1

استهالك 
الوقود 

األحفوري

 انبعاثات 
 ثاني أكسيد 

الكربون

مساحة الغابات
سحب المياه 

العذبة

استخدام األسمدة المغذية
لكل مساحة من 
األراضي الزراعية

نصيب الفرد 
من االستهالك 

المادي 
المحلي 

المخاطر البيئية
 معدل الوفيات 

الناجمة عن

عدد 
األشخاص 
المتوفين 

والمفقودين 
بفعل 
كوارث

األراضي 
المتدهورة

مؤشر 
القائمة 
الحمراء

 نصيب 
الفرد من 
انبعاثات 

اإلنتاج

لكل دوالر 
من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

النيتروجين 
)N(

الفوسفور
)P2O5(

تلّوث الهواء 
في المساكن 

والهواء 
المحيط

خدمات 
غير مأمونة 
في المياه 
والصرف 
الصحي 

والنظافة 
الصحية

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
استهالك 
)بالطن(الطاقة(

)كيلوغرام 
لكل دوالر 
من الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
بدوالر 
)2010

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
مساحة 

)aاألراضي

التغّير 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
الموارد 
المائية 

)بالطن()كيلوغرام لكل هكتار(المتجددة(

 )لكل 
 100,000

من السكان، 
سن موحدة(

)لكل 
 100,000
من السكان(

)لكل 
 100,000
من السكان(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
مساحة 
)القيمة(األراضي(

2013–2015b2018201720161990/20162007–2017b201820182017201620162009–2019b20152019

59.31.11.20.72.915631.60.3220.755–9.7..0.1..أوغندا159

3.14.92.912119.30.3120.884..19.753.1..0.1..رواندا160

320.856..61.84.410.92.93.530768.6–18.90.60.097.2نيجيريا161

26.50.30.1232.71.71.44.63.33.026947.20.2140.905كوت�ديفوار162

0.701..9.13.73.213938.40.1..18.3–14.40.20.0751.6جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

8.01.32.416030.20.4300.761..9.1–21.4..0.2..مدغشقر164

200.945..11.717844.4......1.625.0..1.3..ليسوتو165

0.810..2.915931.33.2......0.20.0..0.7..جيبوتي166

1.50.14.225041.60.1120.862..75.4–17.80.40.183.1توغو167

11.36.13.216123.90.060.941..11.9–53.90.70.1742.8السنغال168

5.91.61.921113.91.280.837..2.10.0..0.3..أفغانستان169

71.28.20.25.418517.30.9120.928....31.70.50.11السودان170

0.719....1.618423.8....17.110.3–22.00.30.193.5هايتي170

4.51.62.523729.710.4140.967..48.410.8..0.3..غامبيا172

8.723.59.23.214443.70.0290.847..6.60.10.0712.5إثيوبيا173

23.26.23.311528.37.1170.808..19.7–33.2..0.1..مالوي174

60.891..0.70.12.316459.8..5.0–5.40.00.0367.2جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

3.921535.30.1150.908......11.5–69.8..0.2..غينيا�-�بيساو175

3.117041.50.9290.905......15.8–43.1..0.3..ليبريا175

2.50.03.824344.60.5110.896..12.9–25.8..0.3..غينيا178

0.859..2.60.32.319410.20.7..98.50.40.141.00.0اليمن179

350.893..6.70.17.017445.6..7.1–23.10.20.0814.9إريتريا180

0.817..13.00.74.50.72.411027.60.1–12.60.30.2348.0موزامبيق181

9.33.84.420649.60.0190.988..22.7–19.3..0.2..بوركينا�فاسو182

7.032481.312.7180.931......0.3–43.1..0.1..سيراليون182

15.75.35.820970.70.130.981..30.7–3.8..0.2..مالي184

8.76.31.818065.45.5290.892..2.9–10.9..0.0..بوروندي185

0.930..0.916563.32.7....1.3....72.20.20.41جنوب�السودان185

340.916..2.5280101.0......29.2–3.8..0.1..تشاد187

0.10.03.421282.10.0130.937..1.8–35.6..0.1..جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

41.95.10.40.03.425270.82.270.936–24.10.10.110.9النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
0.833........1.1......33.30.0..1.0..توفالو..
0.918....3.62071.4......40.2–62.11.20.1940.7جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية..
0.991................0.00.0......سان�مارينو..
230.905..2.721386.6......24.1–10.0..0.0..الصومال..

0.758..........................موناكو..

0.769..........0.00.0..0.00.0..4.7..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
—..82.310.40.2433.01.26.155.520.017.2250.30.7تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

—3.86.1106.639.717.7941.90.326–84.85.10.3431.6تنمية�بشرية�مرتفعة
—23..82.432.85.316818.6..8.7–68.91.60.2331.6تنمية�بشرية�متوسطة
—16..8.72.83.320547.6..13.1–23.7..0.3..تنمية�بشرية�منخفضة

—6.48.574.128.511.513314.00.623–80.53.40.3127.1البلدان�النامية

المناطق
—9.61.557.343.413.3401.70.428–74.52.80.1846.2أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

—87.05.50.309.28.620.443.213.414.9670.50.328أوروبا�وآسيا�الوسطى

—23..76.92.00.2614.77.825.497.338.35.517417.1جنوب�آسيا

—11.14.44.118747.81.222..11.9–39.20.80.2528.1جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

—1.977.335.410.99.91017.03.57–95.54.80.291.8الدول�العربية

—..139.840.319.71142.20.1..29.83.9..5.5..شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

—17.67.33.416734.30.816..11.3–29.1..0.3..أقل�البلدان�نموًا

—....9.6928.9......69.41.3..3.2..الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
—..79.69.50.2332.01.07.374.726.415.7200.40.7منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

—3.07.769.726.012.311411.70.720–80.64.60.2631.2العالم
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مالحظات

المؤشرات  والمجاميع ضمن  البلدان  توزيع  لتوضيح  ألوان  استخدمت ثالثة 
مجموعات  ثالث  على  مؤشر  كل  ضمن  البلدان  وتوّزع  الجدول.  هذا  في 
واستخدمت  والدنيا.  والوسطى،  العليا،  المجموعة  هي:  تقريبًا   متساوية 
نفسها.  الثالث  المجموعات  ضمن  اإلحصائية  المجاميع  لتوزيع  األلوان  هذه 
المجموعات  على  البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة  وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر التغّير في   a
مساحة الغابات.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  b

أقل من 0.1.  c

تعاريف

استهالك الوقود األحفوري: نسبة استهالك الطاقة المستخرجة من الوقود 
األحفوري أي منتجات الفحم والنفط والبترول والغاز الطبيعي، من مجموع 

استهالك الطاقة.

ثاني  انبعاثات  مجموع  اإلنتاج:  انبعاثات  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
أكسيد الكربون الناجمة عن أنشطة اإلنسان )استخدام الفحم والنفط والغاز 
للحرق والعمليات الصناعية، وحرق الغاز، وإنتاج اإلسمنت( مقسومًا على عدد 
انبعاثات إقليمية، أي أن االنبعاثات  السكان في منتصف السنة. والقيم هي 

ُتنسب إلى البلد الذي تحدث فيه فعليًا.

اإلجمالي:  المحلي  الناتج  من  دوالر  لكل  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
األحفوري  الوقود  لحرق  نتيجة  اإلنسان  يخّلفها  التي  االنبعاثات  مجموع 
والغاز وإنتاج اإلسمنت، وُيحسب بالكيلوغرام لكل دوالر من الناتج المحلي 
الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  لدوالر 2010. ويشمل  الثابتة  باألسعار  اإلجمالي 

ينبعث من الكتلة األحيائية للغابات بعد انحسار مساحتها.

مساحة الغابات: قطعة من األرض تفوق مساحتها 0.5 هكتار، تغطيها أشجار 
المائة  في   10 المظّللة  المساحة  فيها  وتتجاوز  أمتار،   5 ارتفاعها  يتجاوز 
الحد من  تبلغ هذا  أن  يمكن  أرض تضّم أشجارًا  أو  اإلجمالية،  المساحة  من 
االرتفاع في موقعها. وتستثنى من هذا التعريف األراضي التي يغلب عليها 
نظام  تنبت فيها أشجار ضمن  التي  الحضري، وتلك  أو  الزراعي  االستخدام 
اإلنتاج الزراعي )كاألشجار المثمرة وأشجار الغابات التي تستخدم ألغراض 
المدن. وتدخل أيضًا في حساب  ُتزرع في حدائق  التي  زراعية(، واألشجار 
مساحة الغابات الفعلّية المساحات التي ُيعاد تشجيرها ولم تبلغ بعد ولكن من 
المتوقع أن تبلغ نسبة الغطاء المظّلل فيها 10 في المائة وارتفاع األشجار 5 
أمتار، والمساحات غير المشّجرة بفعل تدّخل بشري أو عوامل طبيعية التي 

ُيتوقع أن تنمو من جديد.

وُيحسب  ُتسحب،  التي  العذبة  المياه  كمية  مجموع  العذبة:  المياه  سحب 
بالنسبة المئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة.

أي  المغذية،  األسمدة  استخدام  مجموع  المغذية:  األسمدة  استخدام 
الزراعية.  األراضي  من  مساحة  لكل   ،)P2O5( الفوسفور  أو   )N( النيتروجين 
واألراضي  للزراعة  الصالحة  األراضي  مجموع  هي  الزراعية  واألراضي 

المزروعة بمحاصيل دائمة.

المباشرة  الواردات  مجموع  المحلي:  المادي  االستهالك  من  الفرد  نصيب 
للمواد،  المباشرة  الصادرات  ناقص  المستخرجة  المحلية  والمواد  المواد  من 
واالستهالك  السنة.  منتصف  في  السكان  عدد  على  مقسومًا  بالطن،  ويقاس 
المادي المحلي مؤشر إقليمي )من ناحية اإلنتاج( يقيس مجموع كمية المواد 
في  المشمولة  المواد  يستثني  وهو  االقتصادية.  العمليات  في  المستخدمة 
عملية االستخراج المحلي وال تدخل في العملية االقتصادية. ونصيب الفرد 
بالملف األيضي، هو مؤشر  أيضًا  إليه  المشار  المحلي،  المادي  من االستهالك 
البيئي يرصد متوسط مستوى استخدام المواد في االقتصاد. على الضغط 

المحيط:  والهواء  المساكن  الهواء في  تلّوث  الناجمة عن  الوفيات  معدل 
المحيط  الهواء  لتلّوث  للتعّرض  المشتركة  اآلثار  عن  الناجمة  الوفيات  عدد 
والهواء في المساكن، وُيحسب لكل 100,000 من السكان. والمعدالت موحدة 
لجميع  )تقدر  الحادة  التنفسي  الجهاز  التهابات  عن  الناجمة  للوفيات  السن 
األعمار(، واألمراض الدماغية الوعائية )تقدر للبالغين الذين يتجاوز عمرهم 25 
سنة(، وأمراض القلب القفارية )تقدر للبالغين الذين يتجاوز عمرهم 25 سنة(، 
ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن )تقدر للبالغين الذين يتجاوز عمرهم 

25 سنة(، وسرطان الرئة )تقدر للبالغين الذين يتجاوز عمرهم 25 سنة(.

معدل الوفيات الناجمة عن خدمات غير مأمونة في المياه والصرف الصحي 
الديدان  والتهابات  اإلسهال  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  الصحية:  والنظافة 
الخيطية المعوية وسوء التغذية بطاقة البروتين بسبب خدمات غير كافية 
السكان. لكل 100,000 من  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  في 

األشخاص  عدد  كوارث:  بفعل  والمفقودين  المتوفين  األشخاص  عدد 
لها أو الذين  المتوفين خالل كارثة أو مباشرة بعد وقوعها كنتيجة مباشرة 
يشمل  وهو  السكان.  من   100,000 لكل  وقوعها،  منذ  أخبارهم  انقطعت 
األشخاص الذين هم في عداد القتلى وال دليل مادي على وفاتهم كجّثة، وقد 

قّدم تقرير رسمي أو قانوني عنهم لدى السلطات المختصة.

األراضي المتدهورة: األراضي الزراعية البعلية، واألراضي الزراعية المروية، 
أو  انخفاضًا  شهدت  التي  واألحراج،  والغابات  والمراعي  الماشية  مراتع  أو 

نتيجة مجموعة من  االقتصاديين،  أو  األحيائيين  والتنّوع  لإلنتاجية  فقدانًا 
الضغوط بما في ذلك ممارسات استخدام األراضي وإدارتها، بالنسبة المئوية 

من مجموع األراضي.

مجموعات  في  اإلجمالي  االنقراض  خطر  يقيس  الحمراء:  القائمة  مؤشر 
األنواع. وهو يستند إلى التغّيرات الفعلية في عدد األنواع ضمن كل مجموعة 
على القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض، الصادرة عن االتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة. وهو يتراوح بين 0 عندما تكون جميع األنواع مصنفة مهددة 

باالنقراض، و1 عندما تكون جميع األنواع مصنفة غير مهددة.

مصادر البيانات

.World Bank 2020a :4العمودان 1 و

.Global Carbon Project 2020 :2 العمود

.United Nations Statistics Division 2020a :14 األعمدة 3 و9 و12 إلى

بيانات عن  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  العمود 5: حسابات مكتب تقرير 
.World Bank 2020a مساحة الغابات من

.FAO 2020c :6 العمود

.FAO 2020b :8العمودان 7 و

.WHO 2020 :11العمودان 10 و
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1الهدف�5الهدف�10.1الهدف�9.5الهدف�17.4
االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية

االدخار الصافي 
المعدل

مجموع 
ين خدمة الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير

 نسبة 
اإلعالة

 اإلنفاق على التعليم 
والصحة مقابل اإلنفاق 

ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل 
 الفوارق 

 بين 
cالجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة 
من السكان 

dمن الدخل
للمسنين )65 

سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

صادرات السلع، 
والخدمات، 

والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من 

الفئة العمرية 
15-64 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
متوسط التغّير السنوي )بالنسبة المئوية(االجمالي(

2015–2018e2015–2018e2015–2019e2015–2019e20182014–2018e2030f2015–2018e2010–2017g2010/2019h2005/2019h2005/2018

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
i1.611.4–0.9–4.40.3 29.084.30.3572.131.9..18.2النرويج1

5.00.2–2.4–43.885.00.2691.127.80.333.5..16.1أيرلندا2

j3.437.90.725.4–0.3–7.4–0.1 22.387.30.246..16.9سويسرا2

5.30.4–1.4–....20.176.20.4602.031.8..11.0آيسلندا4

..........18.977.00.2860.943.2....هونغ�كونغ�الصين�)منطقة�إدارية�خاصة(4

0.1–2.3–21.687.30.0933.144.01.213.40.3..14.4ألمانيا6

0.3–2.0–0.2–25.287.10.0973.336.41.017.6..17.8السويد7

k1.96.90.3–2.5–0.2 23.378.90.2911.931.0..4.4أستراليا8

4.60.1–1.7–21.278.60.0832.240.81.213.6..19.2هولندا8

0.6–3.7–0.7–22.779.70.1003.137.11.215.5..19.4الدانمرك10

..6.0–..24.984.00.2391.934.53.12.1..34.7سنغافورة11

l1.411.4–3.6–4.40.0 24.090.50.1432.843.1..10.8فنلندا11

3.70.0–1.9–17.484.40.1111.734.81.88.4..3.0المملكة�المتحدة13

6.10.2–1.0–25.385.60.0962.837.60.918.3..11.1بلجيكا14

..2.3–..24.082.20.1761.433.31.213.3..10.1نيوزيلندا14

0.2–3.9–22.792.00.1471.636.71.313.10.1..6.0كندا16

0.3–1.8–21.096.50.0992.832.53.26.21.3..5.6الوليات�المتحدة�األمريكية17

0.3–3.8–0.7–25.487.60.0683.238.50.721.7..14.3النمسا18

3.20.5–1.0–21.890.30.2235.022.54.32.8..15.6إسرائيل19
........................ليختنشتاين19
3.12.1–..24.399.90.1393.353.20.914.9..7.3اليابان19

5.20.1–4.4–20.792.10.1771.941.81.013.2..11.8سلوفينيا22

3.80.1–4.5–31.286.00.1984.838.22.64.6..19.2جمهورية�كوريا23

1.2–5.2–17.479.60.1061.227.10.619.51.0..13.1لكسمبرغ23

m1.311.63.6–3.6–0.6 20.867.70.0971.239.8..10.2إسبانيا25

0.3–7.1–0.3–..24.285.70.0892.240.42.3..8.9فرنسا26

0.80.4–3.2–26.395.40.1271.935.31.112.7..10.2تشيكيا27

0.2–3.5–..20.063.50.3080.641.90.529.5....مالطة28

6.70.3–3.6–28.191.20.0991.438.32.15.6..16.7إستونيا29

0.5–6.5–18.070.00.0531.445.81.39.50.1..6.4إيطاليا29
..n....–13.4 23.852.40.2311.36.45.6....اإلمارات�العربية�المتحدة31
3.10.0–0.8..12.581.30.2911.242.52.4..1.7–اليونان32

o1.69.1–2.5–3.4–0.2 19.185.00.3740.627.0..8.1قبرص33

0.5–3.2–1.1–16.796.40.1150.945.22.07.2..11.2ليتوانيا34

2.51.5–3.7–19.695.10.0631.237.02.05.8..10.5بولندا35
..............0.189........أندورا�36
2.20.6–1.6–22.192.50.0830.642.32.07.4..4.7لتفيا37

5.70.8–18.956.60.0801.444.31.87.70.0..4.6البرتغال38

1.00.10.5–23.395.60.2160.832.71.29.8..4.3سلوفاكيا39

..n8.38.81.1 n..–6.8 27.358.70.5570.8..17.2المملكة�العربية�السعودية40

0.90.6–1.8–28.688.80.1081.634.51.111.6..14.5هنغاريا40

..2.9–..36.419.30.3860.17.13.61.6..19.9البحرين42

3.01.9–1.4–22.871.30.3240.426.01.97.4..0.5شيلي43

2.10.7–6.9–22.891.80.0711.040.51.56.7..14.4كرواتيا43

......n4.2 44.443.90.4630.55.71.5..29.3قطر45

0.91.7–3.9–5.045.018.266.90.2270.519.70.917.0األرجنتين46

......38.778.80.6240.314.42.42.0..30.4بروني�دار�السالم47

....0.2–..63.731.192.00.2180.430.11.5..الجبل�األسود48

1.80.7–0.2–0.320.822.981.70.1140.532.61.95.7رومانيا49

..............26.792.50.604....بالو50

استخدمت�ثالثة�ألوان�لتوضيح�توزيع�البلدان�ضمن�المؤشرات.�وتوّزع�البلدان�ضمن�كل�مؤشر�على�ثالث�مجموعات�متساوية�تقريبًا�هي:�المجموعة�العليا،�والوسطى،�والدنيا.�واستخدمت�هذه�
األلوان�لتوزيع�المجاميع�اإلحصائية�ضمن�المجموعات�الثالث�نفسها.�ويمكن�مراجعة�المالحظات�لمزيد�من�التفاصيل.

لوحة التتبع 5

االستدامة االجتماعية واالقتصادية

fيتبع�

المجموعة�الدنياالمجموعة�الوسطىالمجموعة�العلياتوزيع البلدان:

3 لوحة التتبع 5 / االستدامة االجتماعية واالقتصادية 8 9



الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1الهدف�5الهدف�10.1الهدف�9.5الهدف�17.4
االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية

االدخار الصافي 
المعدل

مجموع 
ين خدمة الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير

 نسبة 
اإلعالة

 اإلنفاق على التعليم 
والصحة مقابل اإلنفاق 

ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل 
 الفوارق 

 بين 
cالجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة 
من السكان 

dمن الدخل
للمسنين )65 

سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

صادرات السلع، 
والخدمات، 

والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من 

الفئة العمرية 
15-64 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
متوسط التغّير السنوي )بالنسبة المئوية(االجمالي(

2015–2018e2015–2018e2015–2019e2015–2019e20182014–2018e2030f2015–2018e2010–2017g2010/2019h2005/2019h2005/2018

4.43.1–6.8–3.048.327.080.80.5990.117.41.06.6كازاخستان51

3.31.1–1.4–8.219.623.196.10.3271.031.13.91.7التحاد�الروسي52

0.6..4.2–15.713.529.098.60.1820.632.51.39.2بيالروس53

3.90.3–3.8–..12.136.725.146.30.0761.018.52.5تركيا54

1.61.2–2.4–16.226.10.2260.527.02.07.1..5.2أوروغواي55

0.8–1.5–15.115.319.587.90.0920.837.21.77.40.3بلغاريا56

1.11.7–3.2–..41.354.20.1440.117.40.0..25.8بنما57

..2.3–......35.4..0.158..15.7..0.6–بربادوس58

..0.4–......17.1..0.421..24.5..3.5–جزر�البهاما58

..1.7–..0.4470.26.08.20.7..23.2..17.5–ُعمان60

p1.95.6–4.0–1.20.3 9.623.726.893.40.2100.329.5جورجيا61

0.1–1.4–1.3–..16.918.317.944.00.2620.422.60.0كوستاريكا62

q1.07.7..–0.81.5 20.966.80.2181.414.7..2.8ماليزيا62

....r1.96.21.8 3.122.323.682.90.0810.932.7صربيا64

..3.2–....0.4860.110.05.1..25.2..18.9الكويت64

s0.260.1..–0.9–0.2 3.023.320.061.70.2190.326.7موريشيوس66

تنمية بشرية مرتفعة
..0.9–....72.00.3450.124.10.8......ترينيداد�وتوباغو67

......31.695.20.4240.219.21.45.1....سيشيل67

n32.71.2..–1.7–3.7–0.7 1.620.725.179.50.2980.2–ألبانيا69

t0.5250.814.12.74.0..–0.80.7 0.834.718.0..إيران�)جمهورية�-�اإلسالمية(70

..0.8–..12.069.40.2360.433.82.97.1....كوبا70

0.70.3–2.3–21.036.027.439.20.1940.124.21.93.1سري�لنكا72

0.2..3.7–..10.821.383.60.1000.237.51.1..البوسنة�والهرسك73

u3.83.8–2.5–3.40.6 1.620.712.680.00.1400.530.2أوكرانيا74
..............0.313..30.0....سانت�كيتس�ونيفس74
..........18.8..0.208....8.4..غرينادا74
2.01.5–6.611.921.441.60.1370.315.20.518.80.2المكسيك74

..........20.7..0.426........أنتيغوا�وبربودا78

1.12.0–5.1–6.612.220.958.10.2950.117.51.27.2بيرو79

0.51.1–2.5–15.05.423.938.80.0791.029.61.35.4تايلند79

3.30.2–1.1–4.229.917.479.90.2650.226.14.83.4–أرمينيا81

2.9..3.6–..14.616.634.182.40.2210.427.41.0مقدونيا�الشمالية82

1.00.7–2.6–2.040.822.359.90.3410.219.33.23.7–كولومبيا83

1.10.8–0.7–3.331.715.165.70.1651.319.91.511.1البرازيل84

2.10.7–3.9–..0.0942.225.01.9..21.18.243.8الصين85

1.52.1–0.8–3.636.725.047.00.3930.415.52.45.2إكوادور86

..........21.1..16.80.456..3.9..سانت�لوسيا86

..v3.82.4–4.0–0.4 6.310.520.193.30.8270.217.3أذربيجان88

n–1.7–0.61.9 15.70.710.0..19.315.127.348.00.189الجمهورية�الدومينيكية88

w0.333.7–2.8–2.32.2 4.612.926.365.20.1880.324.6جمهورية�مولدوفا90

..n..–1.8 21.20.544.340.30.4860.514.05.32.8الجزائر91

......17.95.02.4..0.122..23.372.118.4–لبنان92
1.10.5–..12.50.95.3..62.50.221..2.0..فيجي93
..............0.409....16.5..دومينيكا94

0.41.3–2.9–8.314.019.355.80.1370.619.02.16.0–تونس95

0.71.4–3.5....9.0..32.70.586..9.2..ملديف95
..........20.0..0.307....12.3..سانت�فنسنت�وجزر�غرينادين97
..n..36.2 n45.00.689..15.1....1.4–0.9 23.0سورينام97

1.80.2–1.0–7.5101.635.980.60.4460.110.50.810.9–منغوليا99

n8.62.85.0 n..–0.73.6 20.52.433.234.00.8880.5بوتسوانا100

..1.0–17.91.411.50.0..0.498..17.520.423.3جامايكا101

1.51.2–3.0–0.1700.78.24.72.4..3.314.118.4األردن102

1.21.3–0.6–7.215.722.443.70.3360.113.00.910.7باراغواي103
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1الهدف�5الهدف�10.1الهدف�9.5الهدف�17.4
االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية

االدخار الصافي 
المعدل

مجموع 
ين خدمة الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير

 نسبة 
اإلعالة

 اإلنفاق على التعليم 
والصحة مقابل اإلنفاق 

ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل 
 الفوارق 

 بين 
cالجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة 
من السكان 

dمن الدخل
للمسنين )65 

سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

صادرات السلع، 
والخدمات، 

والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من 

الفئة العمرية 
15-64 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
متوسط التغّير السنوي )بالنسبة المئوية(االجمالي(

2015–2018e2015–2018e2015–2019e2015–2019e20182014–2018e2030f2015–2018e2010–2017g2010/2019h2005/2019h2005/2018

n7.233.4 n72.30.300..10.8......–1.70.4 9.3تونغا104
..n..29.8 n..0.794..9.015.5 n....–2.1 34.8ليبيا105

........0.3420.111.33.6..26.75.839.8أوزبكستان106

1.1–1.0–12.926.033.842.00.1340.213.50.77.40.1إندونيسيا107

n13.71.5..–5.0–2.04.7 0.89.619.947.60.3800.2–بوليفيا�)دولة�-�المتعددة�القوميات(107

n–0.4–0.80.6 21.08.726.229.90.2500.211.51.15.6الفلبين107

..1.1–2.6–10.51.39.8..3.910.119.043.50.267–بليز110

....n..0.643..10.8....–4.1 47.2....تركمانستان111
1.70.5–......11.4..66.60.343..9.8..ساموا111
..n69.024.8 n42.30.7340.315.00.511.7 n–2.2–0.1 7.4فنزويال�)جمهورية�-�البوليفارية(113

0.2–0.9–0.619.917.652.20.1330.89.91.013.61.0–جنوب�أفريقيا114
n6.7 x........0.0 24.248.50.1800.5....فلسطين،�دولة115
n0.8–1.80.0 3.615.016.757.20.1520.710.21.23.8مصر116

..............0.790..23.4....جزر�مارشال117

0.30.0–13.57.126.839.40.1880.517.92.34.10.1فييت�نام117

n6.41.54.50.7–0.70.5 20.47.722.435.50.5460.6غابون119

تنمية بشرية متوسطة
4.20.9–4.9–7.131.332.992.70.3640.111.31.67.3قيرغيزستان120

t0.1730.7 n17.13.13.4 n..–1.50.3 19.78.832.218.7المغرب121

..0.9–0.1–16.11.76.7..19.95.036.841.30.462غيانا122

0.6–......12.928.30.9480.06.12.7..2.8–العراق123

1.62.5–2.8–5.145.819.141.10.2130.216.31.010.4السلفادور124

y0.2640.18.41.210.0–4.6–0.7–0.2 14.422.027.280.1طاجيكستان125

n10.40.619.2....1.9 19.25.635.359.80.3320.1كابو�فيردي126

1.41.3–2.2–1.826.714.518.20.1360.09.50.423.7غواتيمال127

1.40.8–0.5–15.019.017.130.50.2310.112.00.620.8نيكاراغوا128

0.4........11.1..16.810.747.519.50.393بوتان129

1.20.3–2.5–12.766.70.2670.36.63.32.7..0.0ناميبيا130

0.4–1.7–1.3–17.711.430.221.20.1390.612.52.43.1الهند131

0.72.5–2.0–19.428.122.328.20.2220.010.01.78.4هندوراس132

1.20.0–2.1–10.71.43.5..22.56.331.625.80.405بنغالديش133

..........10.1..31.748.30.919....كيريباس134

3.3–........6.7..0.690....4.5..سان�تومي�وبرينسيبي135

0.6........9.7..65.00.829......ميكرونيزيا�)وليات�-�الموحدة(136

n29.70.0–1.2–0.9 8.50.2..6.014.629.034.20.244–جمهورية�لو�الديمقراطية�الشعبية137

0.8–0.3–2.2–5.02.313.117.90.3400.36.01.58.0إسواتيني�)مملكة(138

n6.80.417.11.1–0.5–0.5 8.49.426.428.50.4590.4–غانا138

..........n2.126.4 n10.10.243..7.0 25.3فانواتو140

1.5..1.9–8.20.69.9..11.50.334.028.30.498–تيمور�-�ليشتي141
n10.21.46.9–2.3–2.53.3 36.78.556.641.90.1410.3نيبال142
n5.41.27.9–2.1–1.61.6 4.422.617.440.50.2330.8–كينيا143

..1.3–3.9–10.16.724.214.30.2980.110.12.25.2كمبوديا144

........3.50.2..0.661..13.2....غينيا�الستوائية145

n4.31.46.3–0.1–1.1–1.4 20.314.639.239.10.6800.3زامبيا146

......21.24.930.628.10.2160.012.42.92.1ميانمار147

0.2..2.5–37.121.917.910.30.9340.04.61.81.5–أنغول148

1.4–0.7–2.6–5.92.52.0..0.624..39.93.218.8–الكونغو149

..0.8–3.0–5.42.26.4..15.811.79.363.50.394–زمبابوي150

3.4........7.6..18.70.711..5.6..جزر�سليمان151

..n27.8 n..0.2320.09.44.1 n2.2 n..–0.1 3.1..الجمهورية�العربية�السورية151

1.7–1.1–0.2–5.01.36.0..0.310.724.219.90.337–الكاميرون153

0.2–0.8–0.1–4.019.915.627.80.2040.28.34.01.5باكستان154

..0.6..26.70.2940.06.90.313.3..26.1..بابوا�غينيا�الجديدة155

1.9..0.4....6.3..4.21.915.014.00.559جزر�القمر156

تنمية بشرية منخفضة
1.5..1.1–14.815.740.98.20.3080.06.23.02.3موريتانيا157
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

الهدف�10.1الهدف�5الهدف�10.1الهدف�9.5الهدف�17.4
االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية

االدخار الصافي 
المعدل

مجموع 
ين خدمة الدَّ

تكوين رأس 
المال اإلجمالي

القوى العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير

 نسبة 
اإلعالة

 اإلنفاق على التعليم 
والصحة مقابل اإلنفاق 

ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل 
 الفوارق 

 بين 
cالجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة 
من السكان 

dمن الدخل
للمسنين )65 

سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

صادرات السلع، 
والخدمات، 

والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من القوى 
)القيمة(العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
االجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من 

الفئة العمرية 
15-64 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
متوسط التغّير السنوي )بالنسبة المئوية(االجمالي(

2015–2018e2015–2018e2015–2019e2015–2019e20182014–2018e2030f2015–2018e2010–2017g2010/2019h2005/2019h2005/2018

2.8–0.5–6.30.96.80.6..3.27.825.617.10.373بنن158

0.1–0.8–2.1–5.412.226.53.20.2670.24.11.46.9–أوغندا159

1.52.1–2.8–2.812.626.118.10.3800.77.31.27.7–رواندا160

n5.20.5..–1.8..–1.1 0.18.319.841.40.7890.1نيجيريا161

0.4–0.5–0.1–21.317.121.025.50.3610.15.31.47.5كوت�ديفوار162

n5.3 z1.26.8–1.5–0.5–0.2 16.78.434.05.00.2060.5جمهورية�تنزانيا�المتحدة163

1.5–..1.2–4.92.721.918.50.2130.06.40.615.7مدغشقر164

0.31.7–2.3–0.2880.08.71.88.0..6.83.632.1ليسوتو165

n3.2 n....–0.3 9.43.7..0.185..40.857.825.0جيبوتي166

0.9–0.8–0.4–1.15.028.08.20.2370.35.52.06.0توغو167

0.5–1.3–1.3–12.513.532.810.80.2360.65.81.94.6السنغال168

..0.9–..5.11.016.8..5.44.917.819.20.399أفغانستان169

n..–1.41.5 7.12.31.4..6.24.219.322.70.440–السودان170

..0.00.5..9.70.0..15.41.227.69.40.508هايتي170

0.52.9–2.0–7.816.818.535.00.4490.14.81.13.4–غامبيا172

1.3–1.3–2.1–8.420.835.26.90.2870.36.40.612.3إثيوبيا173

0.7–1.0–1.3–4.80.817.9..6.35.712.317.60.558–مالوي174

0.1–0.4–2.0–7.92.425.343.00.5450.45.90.77.4–جمهورية�الكونغو�الديمقراطية175

4.8–..1.4–5.11.64.3..0.875..2.21.911.3–غينيا�-�بيساو175

0.20.3–1.6–6.40.815.0..99.42.822.821.10.395–ليبريا175

2.4..1.2–5.42.52.4..0.502..10.22.230.6–غينيا178

n2.5 n–0.80.0–0.6 5.44.0..29.70.378..14.6..اليمن179

..........n..0.314..7.0 12.6....إريتريا180

1.8–1.1–4.3–5.113.143.97.10.3150.35.11.010.5موزامبيق181

0.52.3–2.0–0.63.526.05.00.6580.74.82.19.3بوركينا�فاسو182

0.31.0–1.1–5.20.816.2..20.37.217.415.20.227–سيراليون182

0.42.4–1.5–2.54.422.55.80.7230.34.52.92.5مالي184

2.1–0.8–2.3–16.914.012.32.50.4380.25.21.96.6–بوروندي185

......6.21.34.6......5.8..9.2–جنوب�السودان185

1.7–..0.5–21.47.60.7570.34.72.13.1....تشاد187

6.7–0.1–0.1–5.01.42.2..0.336..23.2....جمهورية�أفريقيا�الوسطى188

0.62.6–2.1–5.22.54.6..7.28.530.54.00.352النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
..............50.10.578......توفالو

..........18.7..0.103........جمهورية�كوريا�الشعبية�الديمقراطية
................19.151.9....سان�مارينو
..........5.6..0.409........الصومال
........................موناكو

..............96.50.424......ناورو

مجموعات دليل التنمية البشرية
—2.7–0.9–2.433.12.36.9—22.384.9..8.5تنمية�بشرية�مرتفعة�جدًا

—1.0–2.4–..1.620.31.8—..16.412.336.0تنمية�بشرية�مرتفعة
—1.4–1.4–0.511.12.33.1—13.412.427.524.0تنمية�بشرية�متوسطة
—0.6–1.7–0.25.61.04.2—2.910.024.021.5تنمية�بشرية�منخفضة

—0.9–1.7–1.314.72.14.5—15.214.033.133.9البلدان�النامية

المناطق
—1.1–1.4–0.617.81.210.4—5.123.519.554.5أمريكا�الالتينية�والبحر�الكاريبي

—2.5–3.3–..0.720.12.4—9.730.025.269.1أوروبا�وآسيا�الوسطى

—1.3–1.5–0.611.92.53.1—17.112.129.922.6جنوب�آسيا

—0.6–1.5–0.45.71.07.3—0.814.122.125.8–جنوب�الصحراء�األفريقية�الكبرى

—1.2–1.1–0.79.75.51.6—12.416.326.241.7الدول�العربية

—0.6–2.8–..21.71.8..—..20.29.140.9شرق�آسيا�والمحيط�الهادئ

—0.8–1.7–7.01.53.5..—8.411.129.419.6أقل�البلدان�نموًا

——1.8–....17.1..—16.423.946.4..الدول�الجزرية�الصغيرة�النامية
—2.0–0.7–2.533.52.27.8—22.181.5..8.1منظمة�التعاون�القتصادي�والتنمية

—0.9–1.5–2.118.02.26.7—10.814.526.347.3العالم
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لوحة التتبع 5

مالحظات 

المؤشرات  والمجاميع ضمن  البلدان  توزيع  لتوضيح  ألوان  استخدمت ثالثة 
مجموعات  ثالث  على  مؤشر  كل  ضمن  البلدان  وتوّزع  الجدول.  هذا  في 
واستخدمت  والدنيا.  والوسطى،  العليا،  المجموعة  هي:  تقريبًا  متساوية 
نفسها.  الثالث  المجموعات  ضمن  اإلحصائية  المجاميع  لتوزيع  األلوان   هذه 
المجموعات  على  البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة  وتتضمن 
.)http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf(

لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر اإلنفاق على   a
التعليم والصحة.

في  متوفرة  والصحة  التعليم  على  العام  اإلنفاق  عن  البيانات   b
.http://hdr.undp.org/en/data الجدولين 8 و9، وعلى الموقع

الفترة  خالل  المساواة  عدم  انخفاض  إلى  السلبية  القيمة  تشير   c
المحددة.

الفترة  خالل  المساواة  عدم  ارتفاع  إلى  السلبية  القيمة  تشير   d 
المحددة.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة.  e

إسقاطات باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسطة.  f

آخر البيانات المتوفرة حول أنواع اإلنفاق الثالثة )التعليم، والصحة،   g
واألغراض العسكرية( خالل الفترة المحددة.

على  متوفرة  التغّير  لحساب  إليها  استند  التي  االتجاهات  بيانات   h
.http://hdr.undp.org/en/data الموقع

تشمل البيانات جزر سفالبارد وجان ماين.  i

تشمل البيانات ليختنشتاين.  j

)كيلينغ(، وجزيرة  كوكس  كريسماس، وجزر  البيانات جزيرة  تشمل   k
نورفولك.

تشمل البيانات جزر آالند.  l

تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية.  m

بيانات لعام سابق للعام المذكور.  n

تشمل البيانات شمالي قبرص.  o

تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.  p

تشمل البيانات صباح وساراواك.  q

تشمل البيانات كوسوفو.  r

تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون.  s

تشمل البيانات المستوى التعليمي المتوسط فقط.  t

تشمل البيانات القرم.  u

تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ.  v

تشمل البيانات ترانسنيستريا.  w

تشمل البيانات القدس الشرقية.  x

بيانات عام 2009.  y

تشمل البيانات زنجبار.  z

تعاريف

االدخار الصافي المعدل: يساوي المدخرات الوطنية الصافية زائد اإلنفاق 
الناجمة  واألضرار  والغابات،  والمعادن  الطاقة  استنفاد  ناقص  التعليم  على 
عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات. وتساوي المدخرات الوطنية 

الصافية االدخار القومي اإلجمالي ناقص قيمة استهالك رأس المال الثابت.

ين: مجموع المبالغ األصلية المردودة والفوائد المدفوعة  مجموع خدمة الدَّ
والفوائد  األجل،  الطويل  ين  الدَّ على  خدمات  أو  وكسلع  األجنبية،  بالعملة 
الشراء  )إعادة  المسّددة  واألقساط  األجل،  القصير  ين  الدَّ على  المدفوعة 
والرسوم( إلى صندوق النقد الدولي. وُيحسب بالنسبة المئوية من صادرات 

السلع، والخدمات، والدخل األولي.

الثابتة  إلى األصول  النفقات على اإلضافات  اإلجمالي:  المال  رأس  تكوين 
في االقتصاد زائد التغّيرات الصافية في المخزونات. واألصول الثابتة تشمل 
تحسينات التربة )األسيجة وقنوات الري ومصارف المياه(؛ والمصانع واآلالت 
ومشتريات المعدات؛ وتشييد الطرق والسكك الحديدية وما شابه، والمدارس 
والصناعية.  التجارية  واألبنية  الخاصة  والمساكن  والمستشفيات  والمكاتب 
والمخزونات هي ما تمتلكه الشركات من أرصدة سلع تحسبًا للتقلبات العابرة 
أو غير المتوقعة في اإلنتاج أو المبيعات باإلضافة إلى السلع التي هي قيد 
المال.  رأس  تكوين  من  جزءًا  أيضًا  الحيازة  عمليات  صافي  ويعد  اإلنتاج. 
وتكوين رأس المال اإلجمالي كان يعرف سابقًا باالستثمار المحلي اإلجمالي.

القوى العاملة الماهرة: نسبة القوى العاملة من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر ذات 
مستوى تعليمي متوسط أو متقدم، حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم.

دليل ترّكز الصادرات: يقيس نسبة ترّكز المنتجات المصّدرة  )ويعرف أيضًا 
أن صادرات   1 الدليل من  قيمة  اقتراب  ويعني  بمؤشر هرفندال-هيرشمان(. 
البلد مرّكزة على عدد قليل من المنتجات، واقترابها من 0 أن الصادرات موّزعة 
على نحو متجانس على عدد أكبر من المنتجات، ما يدّل على تنّوع االقتصاد.

اإلنفاق على البحث والتطوير: اإلنفاق الجاري ومن رأس المال )العام والخاص( 
المعرفة  ذلك  في  بما  المعرفة،  زيادة  إلى  الهادفة  االبتكارية  األنشطة  على 
تطبيقات  في  واستخدامها  والمجتمع،  والثقافة  اإلنسانية  لقضايا  الشاملة 
التجريبي. والتطوير  والتطبيقية،  األساسية  األبحاث  تشمل  وهي  جديدة. 

إلى  وأكثر  سنة   65 العمرية  الفئة  من  السكان  نسبة  المسنين:  إعالة  نسبة 
عدد  أساس  على  النسبة  وُتحسب  سنة.   64-15 العمرية  الفئة  من  السكان 

المعالين لكل 100 شخص في سن العمل )15-64 سنة(.

المال  رأس  ونفقات  الجارية  النفقات  مجموع  عسكرية:  ألغراض  اإلنفاق 
على القوات المسلحة، ومنها قوات حفظ السالم؛ ووزارات الدفاع والهيئات 
الحكومية األخرى المعنية بالدفاع؛ والقوات شبه العسكرية إذا تقرر تدريبها 
وتزويدها بالمعدات الالزمة للعمليات العسكرية؛ واألنشطة الفضائية العسكرية.

نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق ألغراض عسكرية: مجموع 
التعليم والصحة مقسومًا على اإلنفاق ألغراض عسكرية. العام على  اإلنفاق 

مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة، 
متوسط التغّير السنوي: معدل التغّير السنوي المركب في مجموع الخسارة 
في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة في الفترة 2019-2010.

التغّير  معدل  السنوي:  التغّير  متوسط  الجنسين،  بين  الفوارق  دليل 
السنوي المركب في دليل الفوارق بين الجنسين في الفترة 2019-2005.

التغّير  متوسط  الدخل،  من  السكان  من  المائة  في   40 أفقر  حصة 
من  المائة  في   40 أفقر  حصة  في  المركب  السنوي  التغّير  معدل  السنوي: 

السكان من الدخل في الفترة 2018-2005.
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.World Bank 2020a :8األعمدة 1 إلى 3 و6 و

.ILO 2020 :4 العمود
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إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات  و12:   9 العمودان 
.World Bank 2020a بيانات من

سالسل  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات   :10 العمود 
البيانات الزمنية في دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة.

سالسل  إلى  باالستناد  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  حسابات   :11 العمود 
البيانات الزمنية في دليل الفوارق بين الجنسين.
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هم  فيها  البشر  األنثروبوسين،  جديدة،  جيولوجية  حقبة  ندخل  لعلنا 
هذا  ومالمح  الكوكب.  مستقبل  تشكل  التي  المهيمنة  القوة 
المستقبل تبدو مخيفة من نواٍح عدة، تغّير في المناخ، وانحدار في 
التنّوع البيولوجي، وجائحة البالستيك التي تدب في أوصال محيطاتنا. 

وإجهاد الكوكب هو مرآة إلجهاد المجتمعات فيه. بل إن االختالالت 
في المجتمعات وعلى الكوكب تؤازر بعضها. بّين تقرير التنمية البشرية 
لعام 2019 تزايدًا مّطردًا ومتواصاًل في أوجه عديدة من عدم المساواة. 
وإنما التغّيرات الخطيرة التي يشهدها الكوكب، وال سيما تغّير المناخ، 

تزيد هذا الوضع سوءًا. 

فجائحة كوفيد-19 هي آخر ما جنيناه من االختالالت المتفشية. ويحذر 
ستنشأ  مألوفة  غير  ألمراض  مسببات  أن  من  طويلة  فترة  منذ  العلماء 
من التفاعالت بين البشر والماشية والحياة البرية، محدثة ضغوطًا على 
تلبث أن تنفجر فيروسات قاتلة. وفي  ظم اإليكولوجية المحلية، ما  النُّ
ظل التفكك االجتماعي، يزداد التحرك الجماعي صعوبة في مواجهة 

أي أزمات، من جائحة كوفيد-19 إلى تغّير المناخ. 

القيم  تشكلها  التي  البشرية،  الخيارات  أدت  ال،  أم  قصد  عن  وسواء 
الكوكب  على  مترابطة  اختالالت  من  نواجه  ما  إلى  والمؤسسات، 
وفي المجتمع. لكن، من دواعي التفاؤل أننا قادرون على اتخاذ خيارات 
توسع  جريئة  جديدة  مسارات  في  االنطالق  على  القدرة  لدينا  أخرى. 

حريات اإلنسان وتخفف الضغوط عن الكوكب. 

العام  هذا  يحتفل  الذي  البشرية،  التنمية  بنهج  استعين  ما  وإذا 
المعضالت  حل  في  يساهم  قد  إطالقه،  من  سنة  ثالثين  بمسيرة 
الرسالة  هي  هذه  الجديد.  العصر  هذا  علينا  يفرضها  التي  المعقدة 
ليست  البشرية  فالتنمية  العام.  لهذا  البشرية  التنمية  لتقرير  الرئيسية 

ضرورة  بل  الكوكب؛  عن  الضغوط  تخفيف  سياق  في  إمكانية  مجرد 
الضغوط.  هذه  لتخفيف 

وتخفيف  اإلنسان  حريات  توسيع  بين  يوازن  تحّول  إلى  التقرير  ويدعو 
األنثروبوسين  في  البشر  نماء  ويتوقف  األرض.  كوكب  عن  الضغوط 
على بلوغ مسارات التنمية الجديدة إلى ثالث وجهات: تعزيز اإلنصاف، 
النتائج  وهذه  األرض.  لكوكب  الرعاية  روح  وغرس  باالبتكار،  والعناية 
كوكبنا،  على  المشترك  لمستقبلنا  مهمة  هي  بل  ذاتها،  في  مهمة 

وجميع البلدان لها مصلحة في تحقيقها. 

ينظم التقرير توصياته ليس حسب الجهات الفاعلة، بل ضمن آليات للتغيير، 
أي أعراف وقيم اجتماعية، وحوافز وأنظمة، تأسيسًا لتنمية بشرية مستنبطة 
من الطبيعة. وتحدد كل آلية تغيير األدوار المحتملة المتعددة لكل منا، 
للحكومات، لألسواق المالية، للقادة السياسيين، لقادة المجتمع المدني. 

ويمضي التقرير إلى استكشاف مقاييس جديدة لعصر جديد، من بينها 
دليل التنمية البشرية معداًل بعامل الضغوط على الكوكب، يعّدل الدليل 
األصلي بحسب نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة 
التتبع،  لوحات  من  جديدًا  جياًل  التقرير  ويطلق  بلد.  كل  في  المادية 
ومقاييس تعّدل دليل التنمية البشرية بحيث يحسب التكاليف االجتماعية 

للكربون أو الثروة الطبيعية. 

يحدق  بل  فحسب،  الشك  يكتنفه  ال  مقبل،  بّد  ال  جديد  طبيعي  وضع 
له. فجائحة كوفيد-19 هي  إيجاد حل سلس  يمكن  المجهول. وال  به 
غيض من فيض. وأقل ما يلزمنا، لنتلمس بر األمان في الحقبة الجديدة 
تترجمه  التفكير،  نهج  في  شامل  تحّول  هو  األنثروبوسين،  الجسورة، 
اإلثقال على األرض. ولعل  باإلنسان دون  ينهض  إلى واقع  السياسات 
في تقرير التنمية البشرية لعام 2020 منارة تساعد على تلمس الطريق.
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