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متهيد

أنه  رغم  ثابتًة علمًيا  اآلن حقيقًة  املناخ  تغير  ويعتبر 
غازات  النبعاث  احملدد  باألثر  التنبؤ  السهل  من  ليس 
يتعلق  اليقني فيما  الكثير من عدم  الدفيئة، وهناك 
اآلن  نعلم  لكننا  املناخ  لعلم  التنبؤية  بالقدرة  األمر 
ما يكفي إلدراك أن هناك مخاطر كبيرة، ومن احملتمل 
أن تكون كارثية، مبا في ذلك ذوبان الصفائح اجلليدية 
إلى  )مما سيؤدي  اجلنوبي  القطب  وغرب  غرينالند  في 
غمر مناطق وبلدان عديدة( والتغيرات في تيار اخلليج 

الدافئ التي ستؤدي إلى تغيرات مناخية عنيفة.
التعقل واالهتمام بشأن مستقبل أطفالنا  إن 
وأحفادنا يتطلب منا اأن نتحرك اآلن حيث يشكل نوعاً 
من التأمني ضد خسائر من احملتمل أن تكون كبيرًة جًدا، 
ولكن ال ينبغي أن يشكل عدم يقيننا الحتمالية مثل 
هذه اخلسائر أو توقيتها احملدد أو املرجح ذريعة لكي ال 
نتخذ كل ما يلزم للتأمني ضد هذه اإلمكانيات فنحن 
أن  نعلم  كما  وممكن،  محتمل  خطر  هناك  أن  نعلم 
الدفيئة ال ميكن  غازات  انبعاثات  الذي تسببه  الضرر 
يزداد مع كل يوم  وأنه  عكسه قبل مرور وقت طويل، 

نتهاون فيه عن اتخاذ اخلطوات الالزمة للحد منها.
وعلينا البدء في اتخاذ اخلطوات الالزمة حتى لو 
بنفس  اجلميع  فيه كل  نعيش في عالم يحظى  كنا 
مستوى املعيشة ويتأثرون بتغير املناخ بنفس الطريقة 
، وحتى لو كان العالم دولًة واحدًة يتمتع كل مواطنيها 
مبستويات دخل متشابهة ويتعرضون جميًعا بشكل 
أو بآخر لنفس آثار تغير املناخ فمن املمكن رغم ذلك أن 
يؤدي تهديد االحترار العاملي إلى ضرر ملموس بالرفاهية 

والرخاء اإلنسانيني بحلول نهاية هذا القرن.
فيه  نعيش  الذي  عاملنا  أن  األمر  حقيقة  لكن 
من  األفراد  نصيب  فيه  ويختلف  بالتفاوت  يتسم 
الدخل والثروة، وكذلك األمر بالنسبة لوقع وتأثير تغير 
املناخ والذي سيؤثر بشكل بالغ التفاوت على املناطق 
اخملتلفة في عاملنا مما ينبغي أن ميثل سبباً أكبر للبدء 

في اتخاذ اخلطوات الالزمة جملابهة هذا التغيير. لقد بدأ 
تغير املناخ بالفعل في التأثير على بعض الناس األكثر 
إن  العالم.  أنحاء  األكثر ضعفـًا في  واجملتمعات  فقرًا 
زيادة مبعدل 3 درجات مئوية في متوسط درجة احلرارة 
قبل  احلرارة  بدرجات  )باملقارنة  العالم  مستوى  على 
العصر الصناعي( على مدى العقود القادمة سيؤدي 
إلى نطاق من الزيادات احمللية التي ميكن أن تصل إلى 
في  سيقع  األماكن.  بعض  في  الزيادة  هذه  ضعف 
املتزايدة  اجلفاف  موجات  تسببه  الذي  األثر  حياتنا 
االستوائية  والعواصف  الشديدة  الطقس  وحوادث 
من  كبيرة  ألجزاء  البحر  مستوى  في  واالرتفاعات 
واملناطق  الصغيرة  اجلزر  دول  من  وللعديد  أفريقيا 
املدى  على  التأثيرات  هذه  تكون  ال  وقد  الساحلية. 
القريب كبيرة من ناحية الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 
التراكمي لكن لهذه التغييرات احملدودة عواقب هائلة 

على الناس األكثر فقرًا في العالم.
ميثل تغير املناخ على املدى الطويل تهديًدا هائال 
األماكن  بعض  في  بالفعل  يعيق  البشرية  للتنمية 

جهود اجملتمع الدولي للحد من الفقر املدقع.
غير  واملوارد  العنيفة  الصراعات  تستمر  كما 
الكافية ونقص التنسيق والسياسات الضعيفة في 
إبطاء مسيرة تقدم التنمية وخاصًة في أفريقيا. ومع 
دول  في  حقيقية  تطورات  عديدة  دول  شهدت  ذلك 
خفض  في  فيتنام  جنحت  املثال  سبيل  فعلى  كثيرة، 
أساسي  تعليم  وحتقيق  النصف  إلى  الفقر  نسبة 
شامل بشكل يفوق بكثير الهدف احملدد لعام 2015، 
أيًضا خفض درجة الفقر  بينما استطاعت موزمبيق 
ورفع معدل االلتحاق باملدارس بشكل ملحوظ، إضافة 
جناحها في خفض معدالت وفيات األطفال والوفيات 

الناجمة عن الوالدة.
متزايد  املناخ هذه بشكل  تغير  ستؤدي عملية 
ولهذا  التنمية،  عملية  في  التقدم  هذا  إعاقة  إلى 

إن ملا نفعله اليوم بشأن تغير املناخ عواقَب ستبقى لقرن أو أكثر من الزمن، وال ميكن وقف اجلزء املتعلق بانبعاثات 
غازات الدفيئة في ذلك التغير في املستقبل املنظو حيث ستبقى غازات االحتباس احلراري التي نرسلها إلى اجلو 
في عام 2008 حتى عام 2108 وما بعده، ولهذا فإننا نصنع اليوم خيارات لن تؤثر على حياتنا نحن فقط وإمنا 
ستؤثر بشكل أكبر على حياة أطفالنا وأحفادنا، بل وأكثر من ذلك مما يجعل تغير املناخ قضية مختلفة وأكثر 

صعوبًة من حتديات السياسات األخرى.
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يجب أن ننظر إلى محاربة الفقر ومكافحة آثار تغير 
املناخ على أنهما جهدين مترابطني ينبغي أن يدعما 
بعضهما البعض، كما يجب حتقيق النجاح على كال 
هاتني اجلبهتني. يجب أن يتضمن النجاح قدرًا كبيرًا من 
التكيف ألن تغير املناخ الزال سيؤثر على الدول األفقر 
خلفض  اجلادة  اجلهود  بدأت  إذا  حتى  ملحوظ  بشكل 
تطوير  إلى  الدول  وستحتاج  الفور،  على  االنبعاثات 
خطط التكيف اخلاصة بها لكن على اجملتمع الدولي 

النهوض ملساعدتها.
العاجل  التحدي وللطلب  وفي استجابة لذلك 
من قادة في الدول النامية وخاصًة في أفريقيا جنوب 
الصحراء، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج 
مؤمتر  أثناء  نيروبي  في  شراكًة  للبيئة  املتحدة  األمم 
املناخ األخير املنعقد في نوفمبر 2006 التزمت فيها 
املساعدة للحد من هشاشة وضع  بتوفير  الوكالتان 
آلية  فوائد  جني  على  قدرتها  ولبناء  النامية  الدول 
التنمية النظيفة على نطاق واسع في مجاالت مثل 
وحماية  ومتجددة  نظافة  أكثر  طاقة  مصادر  تطوير 

املناخ ومخططات تغيير نوع الوقود.
ـّن نظام األمم  متثل هذه الشراكة، والتي ستمك
الحتياجات  استجابة  في  بحزم  التحرك  من  املتحدة 
تغير  لتأثيرات  اعتبارًا  تضع  أن  حتاول  التي  احلكومات 
املناخ في قراراتها االستثمارية، دليالً حًيا على تصميم 
حتدي  مع  واحد"  ككيان  "التعامل  على  املتحدة  األمم 
على  الدول  نساعد  أن  مثالً  نستطيع  املناخ.  تغير 
حتسني بنيتها التحتية القائمة من أجل متكني الناس 
من التعامل مع الفيضانات املتزايدة واحلوادث املناخية 
األكثر تكرارًا وشدة، كما ميكن أيًضا تطوير املزيد من 

احملاصيل املقاومة للمناخ.
مع سعينا نحو التكيف يجب أن نبدأ في خفض 
التخفيف  نحو  أخرى  بخطوات  والقيام  االنبعاثات 
بشكل  بالفعل  القائمة  التغيرات  تتعاظم  ال  لكي 
أكبر والتي ال ميكن وقفها على مدى العقود القليلة 
فإن  وبجدية،  اآلن  التخفيف  يبدأ  لم  وإذا  القادمة، 
تكلفة التكيف بعد 20 أو 30 سنة من اآلن ستصبح 

أكثر عبئا وصعوبة للدول األكثر فقرًا.
إن تثبيت انبعاثات الدفيئة من أجل احلد من تغير 
املناخ ميثل إستراتيجية تأمني جديرة باالهتمام للعالم 
بأجمعه، مبا في ذلك الدول األكثر غنى، كما تشكل 
جزءاً أساسياً من جهودنا في مكافحة الفقر ومن أجل 
بالتالي على  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ويجب 
قادة العالم منح األولوية لهذا الهدف املزدوج اخلاص 

بسياسات املناخ.
لكن مع التأكيد على احلاجة إلى احلد من تغير 
على  ضعًفا  األكثر  مساعدة  وإلى  املستقبلي  املناخ 
التكيف مع ما ال ميكن جتنبه، يجب على املرء أن يواصل 
التي ستساعدنا  السياسات  الطريق ويحدد طبيعة 

على الوصول إلى النتائج التي نسعى إليها.
التي ميكن التطرق  وهناك العديد من القضايا 
غير  تغييرات  حتقيق  ضرورة  أولها  البداية،  من  لها 
محدودةكبيرة في الطريقة التي يسير عليها العالم 

جديدة  وسياسات  كبيرة  تغييرات  إلى  نحتاج  حيث 
وطموحة.

وثانًيا، ستكون هناك تكاليف كبيرة على املدى 
تغير  من  احلد  في  نستثمر  أن  علينا  ويجب  القصير 
 ، املناخ، ومع مرور الوقت نشهد فوائد صافية كبيرة 
لكن في البداية، كما هو احلال مع أي استثمار، يجب 
سيشكل  وهذا  التكاليف.  حتمل  ضرورة  نقبل  أن 
سيتوجب  حيث  الدميقراطي  احلكم  لنظام  حتديًا 
على األنظمة السياسية أن توافق على تسديد دفع 
التكاليف املبكرة من أجل جني املكاسب بعيدة املدى 
مما يعني أنه على القادة التمتع برؤيا تتجاوز في أفقها 

الدورات االنتخابية.
املستقبل،  جتاه  التام  بالتشاؤم  نشعر  ال  لكننا 
معدالت  ضد  الصراع  وأثناء  املثال  سبيل  فعلى 
توصلت  البعيد،  املاضي  في  بكثير  األعلى  التضخم 
البنوك  مثل  مؤسسات  إلى  بالفعل  الدميقراطيات 
السياسية  وااللتزامات  استقالالً  األكثر  املركزية 
أقل  تضخم  إلى  بالوصول  سمحت  التي  املسبقة 
بكثير على الرغم من اإلغراءات قصيرة املدى باللجوء 
إلى  نسعى  أن  وينبغي  النقدية،  األوراق  طباعة  إلى 
حيث  والبيئة  املناخ  قضايا  في  الهدف  نفس  حتقيق 
سيتوجب على اجملتمعات أن تلتزم مسبقـًا ومتتنع عن 
التركيز على تفضيل مكاسب املدى القصير من أجل 

حتقيق الرفاهية على املدى األبعد.
أن  من  الرغم  على  أنه  نضيف  أن  نرغب  وهنا 
التحول إلى الطاقِة وأساليب احلياِة احلافظِة للمناخ 
سيكون له تكلفة على املدى القصير إال أنه قد تكون 
ما  إلى  إضافة  املدى  بعيدة  اقتصادية  فوائد  هناك 
سيتحقق من تثبيت لدرجات احلرارة، حيث من املرجح 
الكينيزية  اآلليات  من خالل  الفوائد  هذه  تتحقق  أن 
لالستثمار  جديدة  محفزات  بروز  مع  والشومبيتيرية 
والتدمير  الكلي  الطلب  ستستحث  التي  الضخم 
اخلالق مما يقود إلى قفزات في اإلبداع واإلنتاجية في 
املستحيل  ومن  القطاعات،  من  واسعة  مصفوفة 
التنبؤ كمًيا بدرجة وحجم هذه التأثيرات لكن وضعها 
في االعتبار ميكن أن يقود إلى نسب أعلى من الربح إلى 

التكلفة عند إتباع سياسات مناخية جيدة.
يجب أن يكون تصميم السياسات اجليدة مدركـًا 
البيروقراطية.  التوجيهات  الزائد على  االعتماد  خلطر 
ومع أن القيادة احلكومية ستكون ضرورية لتصحيح 
املواقف الطارئة الضخمة في تغير املناخ، إال أنه يجب 
إشراك األسواق واألسعار في العمل حتى تؤدي قرارات 
االستثمار  في  مثالية  قرارات  إلى  اخلاص  القطاع 

واإلنتاج بشكل أكثر طبيعية.
املكافئة  والغازات  الكربون  غاز  تسعير  يجب 
االجتماعية  كلفتها  استخدامها  يعكس  حتى  له 
سياسة  جوهر  هذا  يشكل  أن  وينبغي  احلقيقية، 
التخلص  في  عقوًدا  العالم  أمضى  لقد  التخفيف. 
من القيود الكمية في مجاالت كثيرة، مبا فيها القيود 
املفروضة على التجارة اخلارجية، لكن اآلن ليس وقت 
والتوجيهات  الكبيرة  احلصص  نظام  إلى  العودة 
البيروقراطية بسبب تغير املناخ فهناك دور مهم تلعبه 
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أهداف االنبعاثات وأهداف كفاءة الطاقة لكن نظام 
التسعير هو الذي يجب أن يجعل األمر أسهل لنتمكن 
بني  حوارًا  األمر  هذا  وسيتطلب  أهدافنا،  حتقيق  من 
االقتصاديني وعلماء املناخ وعلماء البيئة بشكل أكبر 
مما شهدناه حتى اآلن، ونحن نأمل في أن يسهم تقرير 

التنمية البشرية هذا في مثل هذا احلوار.
والتي  صعوبة  األكثر  السياسية  والتحديات 
فبالرغم من  بالتوزيع،  املتعلقة  تلك  سنواجهها هي 
أن توزيع  أن هناك مخاطر كارثية تواجهنا جميعا إال 
واملتوسط  القصير  املدى  على  والفوائد  التكاليف 
التوزيع  حتدي  يصبح  كما  موحداً،  يكون  أن  من  أبعد 
صعًبا بشكل خاص كون أن أولئك الذين تسببوا في 
املشكلة إلى حد كبير - أي الدول الغنية - لن تكون 
هي من تعاني بالشكل األكبر على املدى القصير حيث 
املباشرة  الدفيئة  انبعاثات غازات  سيقع جل مخاطر 
على الفقراء الذين لم يساهموا ومازالوا ال يساهمون 

بشكل كبير في هذه االنبعاثات. وبني هاتني اجملموعتني 
املتسببة  الدخل من  دول كثيرة متوسطة  ستصبح 
 - التراكمية  الناحية  من  كبيرة  غازات  انبعاث  في 
راكمته  الذي  الكربون  بدين  للعالم  تدين  ال  لكنها 
الدول الغنية، إضافة إلى أنها ما تزال تتمتع بنسبة 
نصيب  ناحية  الغازات  هذه  إطالق  من  منخفضة 
أخالقًيا  أن جند مسارًا مقبوالً  ينبغي  وبالتالي  الفرد. 
لألمام حتى  بالتحرك   - بالبدء  لنا  وسياسًيا يسمح 
توزيع  بشأن  عديدة  اختالف  نقاط  نواجه  زلنا  ما  ولو 
األعباء والفوائد على املدى البعيد. وينبغي أال نسمح 
الختالفات التوزيع بعرقلة مسيرة التحرك لألمام، كما 
الكامل  التأكد  االنتظار حتى  ال ميكننا حتمل تكلفة 
تغير  بشأن  اتخاذه  يتم  أن  املرجح  الدقيق  املسار  من 
املناخ قبل أن نبدأ التحرك. ونحن نأمل أيضا من هذه 
الناحية أن يساهم تقرير التنمية البشرية في العمل 

على تيسير النقاش والسماح ببدء هذه الرحلة.

آخيم شتاينر كمال درويش.     

املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة للبيئة مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

ال متثل التحليالت والتوصيات الواردة في هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو أعضاء اجمللس 
التنفيذي فيه أو آراء الدول األعضاء. والتقرير هو مطبوعة مستقلة يفوض بإصدارها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والتقرير 
هو نتيجة جلهود مشتركة وتعاونية لفريق من االستشاريني والباحثني البارزين وفريق تقرير التنمية البشرية. وكان كيفني 

واتكينز مدير مكتب تقرير التنمية البشرية قد قاد جهود إصدار هذا التقرير.
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كلمة شكر

املساهمون

املتعلقة  العامة  الدراسات  في  يلي  ممن  كل  ساهم 
آنو  العامة:  واملالحطات  واألبحاث  التقرير  مبوضوع 
خوان  العلم،  شفيق  سردار  اإلسالم،  مزهر  آديكاري، 
بامبيج،  ألبرتينا  أرويو،  فيكي  برون،  أريدونو  كارلوس 
سوروشي  بوفي،  فيليب  باركر،  تيري  باندورا،  رومينا 
بادفال، بريتي بانداري، إزوبيل بيرتش، ماكسويل بوكوف، 
كارين أوبراين، أولي براون، أدون دي بوين، بيتر تشادوري، 
كاناليس  كاريداد  كورنيهو،  بيالر  كونسيشياو،  بيدرو 
دافيال، ساميون د. دونر، لني إردا، أليهاندرو دي ال فوينتي، 
ديتر  هارتغني،  كينيث  غرمي،  ميخائيل  غران،  ريتشارد 
هلم، كاسبر هندرسون، ماريو هيريرو، سالم احلق، نيه 
نغوين هو، جوزيف د. إنتسيفول، كاتي جينكنز، ريشارد 
جونز، أولكا كيلكار، ستيفان كالسني، أرنولدو ماتوس 
كرمير، كيشان خودي، رومان كرجناريك، روبن ليتشنكو، 
أنطوني اليسروفيتس، جونفينغ لي، يان لي، يوي لي، 
ريتو  ماركارد،  أندرو  ماكيرون،  غوردون  لينغويتي،  بيتر 
ماتور، مالتي ماينزهاوزين، مارك ميسيلهورن، سريجا 
أوكويل، مارينا  نيونغ، ديفيد  أنطوني  نيويل،  بيتر  ناير، 
بيتر  بينتر،  جيمس  أوريندي،  أ.  فيكتور  أولشانسكايا، 
ألبيرتو  بيريلي،  رينات  بيغوف،  سيرغي  بيدرسون،  د. 

رحمان،  عتيق  رباني،  غالم  بوب،  فيكي  بينيدا،  كاريلو 
مرمي رشيد، بيمال ر. ريغمي، هانا ريد، ج. تيمونز روبرتس، 
دانا  شميد،  يورغني  سالم،  بشرى  رويسكارت،  غريت 
ربيع  د.  روبيو،  ترغوسو  إريكا  سوليفان،  روري  شولر، 
أوزامان، غيليو فولبي، تاو وانغ، جيمس واطسون، هارالد 

فينكلر، ميخايل يولكني ويانشون جانغ.
مبشاركتنا  املنظمات  من  عدد  تفضلت  كما   
البحثية:  املواد  من  وغيرها  ومعلوماتها  بياناتها  في 
الوكالة الفرنسية للتنمية، منظمة العفو الدولية، 
مركز معلومات وحتليل ثاني أكسيد الكربون، األمانة 
املقارنة  مركز  الكاريبية،  للمجتمعات  املشتركة 
جامعة  في  واألسعار  الدخل  قسم  لإلنتاج،  الدولية 
بنسليفانيا، مبادرات التنمية، قسم التنمية الدولية، 
املفوضية  أكسفورد،  البيئة في جامعة  تغير  معهد 
البيئة  مرفق  والزراعة،  التغذية  منظمة  األوروبية، 
إيغاد  داخليا، مركز  للنازحني  العاملي  العاملي، املشروع 
التنمية،  دراسات  معهد  وتطبيقاته،  باملناخ  للتنبؤ 
املركز الدولي لدراسات السجون، مركز رصد النازحني 
املناخ  لدراسات  الدولي  األبحاث  معهد  داخلياً، 
واجملتمع، وكالة الطاقة الدولية، املعهد الدولي للبيئة 
االستراتيجية،  للدراسات  الدولي  املعهد  والتنمية، 
الدولي،  النقد  صندوق  الدولية،  العمل  منظمة 
لالتصاالت،  الدولي  االحتاد  للهجرة،  الدولية  املنظمة 

ما كان من املمكن حتضير هذا التقرير بدون املساهمة السخية للعديد من األفراد واملنظمات الورادة أسمائهم 
أدناه. كما نخص بالذكر مالتي ماينزهاوزين من معهد بوتسدام ألبحاث تغير املناخ والذي مدنا دوماً بنصائحه 
وصبره في عدد واسع من القضايا التقنية. كما ساهم  العديد من األفراد في التقرير إما بشكل مباشر عبر 
بحوث عامة أو تعليقات على نص مسودة التقرير أو عبر النقاشات، أو بطريقة غير مباشرة عبر أبحاثهم 
ودراساتهم. كما يود مؤلفو التقرير التعبير عن امتناننهم للتقيم الرابع للفريق احلكومي الدولي املعني بتغير 
املناخ والذي وفر لنا مصدراً ال مثيل له من األدلة العلمية، كما نعبر عن امتناننا لعمل سير نيكوالس ستيرن 
وفريقه املسؤولني عن تقرير اقتصاديات تغير املناخ. كما نشكر العديد من الزمالء في األمم املتحدة على سخائهم 
في وقتهم وخبراتهم وأفكارهم، كما تلقى فريق تقرير التنمية البشرية نصائح قيمة من كمال درفيش املدير 
اإلداري لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. كما نشكر كل الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في توجيهنا 

في جهودنا، لكننا نشير إلى أننا نتحمل مسؤولية أية أخطاء أو سهوات.
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االحتاد البرملاني الدولي، برامج األمم املتحدة املشتركة 
نقص  البشرية/متالزمة  املناعة  نقص  فيروس  حول 
اللوكسمبورغ  دراسة  )اإليدز(،  املكتسبة  املناعة 
والتعاون  التنمية  منظمة  الدولية،  ماكرو  للدخل، 
التنمية  دراسات  معهد  االقتصادي،  امليدان  في 
الدولية، أوكسفام، مركز بيون لتغير املناخ، مؤسسة 
استوكهولم  معهد  لالستشارة،  العملية  اخلطوات 
الدولي  السالم، معهد استوكهولم  الدولي ألبحاث 
للمياه، معهد تاتا ألبحاث الطاقة، مؤسسة األرصاد، 
يونيسف، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، برنامج 
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم 
اإلحصاء وقسم السكان، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 
األمم  يونسكو، معهد االحصائيات، مفوضية  للمرأة، 
األمم  مكتب  الالجئني،  لشؤون  السامية  املتحدة 
املعاهدات،  قسم  واجلرمية،  باخملدرات  املعني  املتحدة 
مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية، جامعة إيست 
أنغليا، منظمة املعونة للمياه، البنك الدولي، منظمة 
اجلوية،  لألرصاد  العاملية  املنظمة  الدولية،  الصحة 
العاملية للملكية  العاملية، املنظمة  التجارة  منظمة 

الفكرية، الصندوق العاملي للطبيعة.

الفريق االستشاري

لقد استفدنا خالل إعدادنا لهذا التقرير من اإلرشادات 
التي وفرها لنا عدد من اخلبراء  والتوجيهات الفكرية 
لتقريرنا،  استشاري  الذين ساهموا كفريق  اخلارجيني 
مونيك  من:  كل  االستشاري  اخلبراء  فريق  ضم  وقد 
جون  بور،  دي  إيفو  بيرول،  فيث  بارسينا،  أليسيا  باربو، 
ت.  بيتر  إبستني،  بول  العشري،  ت.  محمد  كومبر،  ر. 
غيلروث، خوسيه غولدميبرغ، سمو األمير حقون، سليم 
موريشيما،  أكيو  كيبوانا،  كيفوتا  كاول،  إنغي  احلق، 
سمو  شتاينر،  آخيم  بان،  جياهوا  باتشاوري،  راجيندرا 
أ.  موريس  فوغل،  كولني  طالل،  بنت  بسمة  األميرة 
زبياك. كما  وود، ستيفان  نايري  واطسون،  روبرت  وورد، 
كانت مساهمة الفريق االستشاري لشؤون اإلحصاء 
قيمة ال غنى عنها وعلى وجه اخلصوص كل من توم 
غريفني، املستشار اإلحصائي الرئيسي للتقرير، بينما 
طوني  زهر،  أبو  كارال  من  االستشاري  الفريق  يتكون 
أتكينسون، هايشان فو، غاريث جونز، إيان د. ماكريدي، 
ماريون  مالي-موكاسا،  جون  ماجيالنتي،  ن.  أنا 
ماكإيوان، فرانشيسكا بيروتشي، تيم سميدينغ، إريك 
سوانسون، بيرفيز طاهر، مايكل وورد. كما يود الفريق 
التعبير عن امتنانه لكل من بارتا ديب، شيا روتشتان 
ومايكل وورد الذين قاموا مبراجعة حتليل اخملاطر لصالح 
كما  عليه،  وعلقوا  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب 

ساهموا عن طريق خبراتهم اإلحصائية.

االستشارات

البشرية  التنمية  تقرير  فريق  أعضاء  استفاد  لقد 
العمليات  من  واسعة  مجموعة  من  وجماعياً  فردياً 

التي ساهم بها  النقاشات  االستشارية، كما لفتت 
أعضاء شبكة التنمية البشرية نظرنا إلى مجموعة 
الربط بني تغير  والقضايا حول  كبيرة من املالحظات 
املناخ والتنمية البشرية، ويرغب أعضاء فريق التنمية 
أدغر،  نيل  من  لكل  شكرهم  عن  بالتعبير  البشرية 
كيث أولوت، كرستني أفيريت، أرماندو بارينتوس، هاريش 
بوجفاني، بول بليدسو، توماس أ. بودين، كيث بريفا، نيك 
فرناندو  سيارا-هاتون،  ميغيل  براون،  كاترينا  بروكس، 
كالديرون، جاك شارمي، الرس كريستيانسني، كريستي 
كلو، ستيفان ديركون، هاميي دي ميلو، ستيفني ديفيرو، 
لورانس فلينت،  نيكي فابيانتشيك، كيمبرلي فيشر، 
فريدليندر،  رالف  فرانكل-ريد،  جنيفير  فورنر،  كالوديو 
أوسكار غارسيا، ستيفني غيتونغا، هيذر غرادي، باربارا 
هاريس-وايت، مولي ي. هيلموت، جون هودينوت، أمني 
اإلسالم، طارق اإلسالم، كارين جابري، فورتونات يوس، 
الرس  ليفيرمان،  ديانا  كوفاتش،  كارولي  اخلان،  مأمون 
غونار ماركلوند، تشارلز ماكينزي، جيرالد أ. ميل، بيير 
ليريس  نيفيس،  كوس  موري،  جان-روبرت  مونتانير، 
أوفربيك،  ت.  جوناثان  أوندراس،  ميروسالف  نييمي، 
فيكي بوب، ويل برنس، كيت راورث، أندرو ريفكني، ماري 
ليوناردو  ريتشل سليتر،  روبنسون،  روبنسون، شيرمان 
رتشارد  سوانسون،  إريك  ستوفسكا،  فاالنتينا  سوزا، 
برايس  توماس، ستيف  فيليب  جان  تينا،  هايفان  تانر، 
توماس، ساندي توالن، إميا تومبكينز، إما توريس، كيفني 
أدريانو فاليسكو، مارك  تروني،  ترينبيرت، جيسيكا  ي. 

فان وينزبيرك، تسا وردلو، ريتشارد واشنطن.

راء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ـُ ق

كما استفدنا من عدد كبير من التعليقات واالقتراحات 
واآلراء من مجموعة القراء والتي تكونت من عدد من 
اإلمنائي خالل كتابة  املتحدة  األمم  برنامج  الزمالء في 
هذا التقرير. ونود أن نخص بالذكر مساهمات ونصائح 
كل من بيدرو كونسيشاو، تشارلز إيان ماكنيل، وأندرو 
ماسكري والذين ساهموا بوقتهم الثمني ومبداخالت 
من  العديد  تلقينا  كما  التقرير.  في  وهامة  كبيرة 
أمات  أبو احلصن،  رندا  واآلراء من كل من:  التعليقات 
بيانيما،  ونفريد  بارونغي،  باربارا  السوسوة،  العليم 
سولي كارفالو، تيم كليرز، نيام كولير-سميث، روزين 
فوردي،  بيورن  دوبي،  فيليب  ديلي،  ماكس  كوليبالي، 
غوميز- لويز  غليماريك،  يانيك  غيتو،  تيغيغينورك 
إيتشيفيري، ريبيكا غرينسبان، راكيل هيريرا، غيلبرت 
فوسون هونغبو، بيتر هونام، رانهيلد إميرزلوند، أندري 
كي،  دوغالس  كيتنغ،  مايكل  ينكس،  بروس  إيفانوف، 
أوكسانا  كوروكوالسوريا،  براديب  كيورفني،  أوالف 
لوستيغ،  نورا  لو،  كسيانفو  ليم،  بو  ليشتشينكو، 
ميتسي ماكيتا، سيسيل مولينير، ديفيد موريسون، 
تاني موكوباداياي، ب. مورالي، ساميون نونغو، ماكالود 
سيلفا  بيتيناتو،  ستيفانو  باشا،  حافظ  نيرونغو، 
جنيفير  ثابت،  مونير  رويداس،  مارتا  راماشاندران، 
توبينغ، كوري أودوفيكي، لويزا فينتون، كاساندرا والدون 

وأغوستينو زاكارياس.
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التحرير واإلنتاج والترجمة

نصيحة  من  التقرير  هذا  إعداد  في  استفدنا  لقد 
وفرت  حيث  إنك،  غرين  في  التحرير  فريق  ومساهمة 
احلجج  وتقدمي  بنية  حول  النصيحة  مورهيد  آن  لنا 
والنقاشات، بينما قامت سو هينزورث وريبيكا ميتشل 
بالتحرير التقني واإلنتاجي. وقامت مؤسسة توكينغ 
بوكس بتصميم الغالف بفضل فكرة ومفهوم مارتني 
سانشيز وروبني ساليناز على أساس منوذج مت تصميمه 
تصميم  ومت   .2005 عام  ونورثيدج  غروندي  قبل  من 
املعلومات من قبل مابينغ ورلد، بينما قامت مؤسسة 
فينيكس ديزاين إيد بتصميم بنية التقرير اإلجمالية 

حتت إشراف الرس يورغينسون.
كما انتفعنا في إنتاج وترجمة وتوزيع هذا التقرير 
األمم  برنامج  ودعم مكتب  به من مساعدة  والتوعية 

من جهود  األخص  وعلى  لالتصاالت  اإلمنائي  املتحدة 
من  الترجمة  مراجعة  ومت  بالدي.  وبواز  لينش  مورين 
قبل كل من إياد أبو مغلي، وبيل بيكاليس وجان فابر 
شتشيرباو  وأولدزمير  موسى  ومهدي  كاكو  وألبريك 

وأسكار يوجينوفسكي.
بدون  التقرير  إنتاج  املمكن  من  يكن  لم  كما 
إزابيل  جيون،  هيون  جونغ  من  لكل  املكثفة  اجلهود 
سيفيرو.  ولوتشيو  مورس  إميلي  لو،  كايتلني  خياط، 
ريد  وإميا  غوبينكوفا  سفيتالنا  من  كل  ساهم  كما 
اإلحصائي.  الفريق  مساعدة  في  وقيم  كبير  بشكل 
بينما ساهم كل من مارغريت تشي وخوان أربياليز من 
مكتب خدمات املشاريع في األمم املتحدة بتوفير الدعم 

اإلداري الهام وخدمات اإلدارة.

كيفني واتكينز
املدير

تقرير التنمية البشرية 2008/2007

   x   



xi تقرير التنمية البشرية 2008/2007 

المحتويات

v تمهيد	
viii كلمة	شكر	

1 محاربة	تغير	المناخ:	التضامن	اإلنساني	في	عالم	منقسم	 نظرة	عامة	

17 التحدي	المناخي	في	القرن	الواحد	والعشرين	 الفصل	1  

21 تغير	المناخ	والتنمية	البشرية	 	1.1
21 الخلفية	
22 تغير	مناخي	خِطر	-	خمس	نقاط	محددة`	في	التنمية	البشرية	
25 علم	المناخ	وميزانية	الكربون	العالمية	 	1.2
25 التغير	المناخي	الناجم	عن	البشر	
26 حسابات	الكربون	في	العالم	-	الكميات	والتدفقات	والبالوعات	
27 سيناريوهات	تغير	المناخ		-	المعروف	والمعروف	بعدم	معرفته	وغير	المؤكد	
32 من	العالمي	إلى	المحلي		-	قياس	أثر	الكربون	في	عالم	غير	متساوٍ	 	1.3
32 اآلثار	الوطنية	واإلقليمية		-	حدود	التقارب	
34 عدم	المساواة	في	آثار	الكربون		-	يمشي	البعض	أكثر	خفة	من	البعض	االخر	
37 تجنب	تغير	المناخ	الخِطر		-	مسار	مستدام	لالنبعاثات	 	1.4
37 ميزانية	الكربون	لكوكب	هش	 	
38 سيناريوهات	األمن	المناخي		-	الوقت	ينفذ	 	
41 تكلفة	التحول	إلى	الوسائل	منخفضة	اإلنتاج	للكربون		-	هل	يمكن	تحمل	تكلفة	التقليل؟	 	
43 ترك	األمور	على	ما	هي	عليه	-	كل	الطرق	تؤدي	لمستقبل	مناخي	غير	مستديم	 	1.5
43 نظرة	إلى	الوراء-	العالم	منذ	عام	1990  	
44 التطلع	إلى	المستقبل-	مغلق	على	مسار	متصاعد	 	
47 دوافع	االنبعاثات	المتزايدة	 	
48 لماذا	ينبغي	علينا	العمل	على	تجنب	التغيرات	المناخية	الخطيرة	 	1.6
49 العناية	بالمناخ	في	عالم	متبادل	االعتماد	 	
49 العدالة	االجتماعية	واالعتمادية	البيئية	المتبادلة	 	
54 المبررات	االقتصادية	للتحرك	العاجل	 	
57 حشد	التحركات	العامة	 	
59 الخالصة	
60 الجدول	الملحق	1.1:	قياس	بصمة	الكربون	العالمية-	دول	ومناطق	مختارة	

61 الصدمات	املناخية: اخملاطر	والضعف	في	عالم	غير	متكافئ	 الفصل 2 

65 الصدمات	المناخية	وشراك	التنمية	البشرية	المنخفضة	 	2.1
65 الكوارث	المناخية	--	االتجاه	المتصاعد	
68 الخطر	والضعف	
73 شراك	التنمية	البشرية	المنخفضة	



xi  تقرير التنمية البشرية 2008/2007 i

78 من	الصدمات	المناخية	اليوم	إلى	الحرمان	غدا		-	عمل	شراك	التنمية	البشرية	الضعيفة	
80 نظرة	إلى	المستقبل-	المشكالت	القديمة	والمخاطر	الجديدة	للتغير	المناخي	 	2.2
80 اإلنتاج	الزراعي	واألمن	الغذائي-	تأثير	ارتفاع	درجات	الحرارة	والتحول	في	أنماط	هطول	األمطار	
84 األمن	المائي	واإلجهاد	المائي	في	عالم	آخذ	في	االحترار		
86 ارتفاع	مناسيب	البحار	والتعرض	لمخاطر	األوضاع	الطقسية	المتطرفة	
91 األنظمة	اإليكولوجية	والتنوع	األحيائي	
94 الصحة	اإلنسانية	وحوادث	الطقس	المتطرفة	
97 الخالصة	

99 تجنب	تغير	المناخ	الخطر:	استراتيجيات	التخفيف  الفصل 3 

102 وضع	أهداف	التخفيف	 	3.1
103 وضع	ميزانية	الكربون		-	العيش	ضمن	إمكانياتنا	اإليكولوجية	
103 ازدياد	أهداف	خفض	االنبعاثات	
108 أربعة	مشاكل	تواجه	وضع	أهداف	ميزانيات	الكربون	
109 األهداف	ضرورية	لكن	النتائج	هامة	
115 تسعير	الكربون-	دور	األسواق	والحكومات	 	3.2
115 فرض	الضرائب	في	مقابل	االلتزام	بحد	أعلى	لالنبعاثات	
118 نظام	االلتزام	بحد	أعلى	لالنبعاثات		-	دروس	مستقاة	من	نظام	االتجار	باالنبعاثات	في	اإلتحاد	األوروبي	
122 الدور	الحيوي	للتنظيم	والتحرك	الحكومي	 	3.3
123 توليد	الطاقة		-	تغيير	منحى	االنبعاثات	
126 القطاع	اإلسكاني-	تخفيف	منخفض	التكلفة	
127 معايير	االنبعاثات	الناجمة	عن	المركبات	
133 األبحاث	والتنمية	ونشر	التقنيات	منخفضة	الكربون	
137 الدور	الرئيسي	للتعاون	الدولي	 	3.4
137 دور	أكبر	لنقل	التكنولوجيا	والتمويل	
147 خفض	تحويل	الغابات	
151 خاتمة	

153 التكّيف	مع	المحتوم:	العمل	الوطني	والتعاون	الدولي  الفصل 4 

158 التحدي	الوطني	 	4.1
158 التكّيف	في	العالم	المتقدم	
160 التعايش	مع	تغير	المناخ		-	التكّيف	في	البلدان	النامية	
162 وضع	األطر	لسياسات	التكّيف	الوطنية	
173 التعاون	الدولي	في	مجال	التكّيف	مع	تغير	المناخ	 	4.2
173 األسباب	الداعية	للتحرك	الدولي	
175 التمويل	الحالي	للتكيف-	قليل	للغاية،	متأخر	للغاية،	متقطع	للغاية	
179 مجابهة	تحدي	التكّيف		-	تقوية	التعاون	الدولي	في	مجال	التكّيف	
185 الخاتمة	

187 مالحظات	

192 مراجع	ومصادر	

مربعات

31 تأثيرات	التغذية	المرتجعة	يمكن	أن	تسّرع	من	تغير	المناخ	 	1.1  
42 الماليين	محرومون	من	خدمات	الطاقة	الحديثة	 	1.2  
45 عجز	الدول	المتقدمة	عن	تنفيذ	التزاماتها	في	بروتوكول	كيوتو	 	1.3  



xi i i تقرير التنمية البشرية 2008/2007 

53 الرعاية	واألخالق	والدين		-	أرضية	مشتركة	للتغير	المناخي	 	1.4  
56 	تحليل	التكلفة-العائد	والتغير	المناخي	 	1.5  
67 التقصير	اإلعالمي	في	التقرير	عن	الكوارث	المناخية	 	2.1  
69 صناعة	التأمين	العالمية		-	إعادة	تقييم	مخاطر	المناخ	 	2.2  
71 إعصار	كاترينا:	الديموغرافية	االجتماعية	لكارثة	 	2.3  
75 الجفاف	وانعدام	األمن	الغذائي	في	النيجر	 	2.4  
77 المبيعات	أثناء	المحن	في	هندوراس	 	2.5  
78 ‘فيضان	القرن`	في	بنغالديش	 	2.6  
83 تغير	المناخ	في	مالوي		-		المزيد	من	نفس	الوضع	وأسوأ	 	2.7  
87 تغير	المناخ	وأزمة	المياه	في	الصين	 	2.8  
89 األنهار	الجليدية	الذائبة	وتراجع	آفاق	التنمية	البشرية	 	2.9  
90 تغير	المناخ	والتنمية	البشرية	في	دلتا	ميكونغ	 	2.10  
106 الريادة	بالقدوة	في	وضع	ميزانية	الكربون		-	كاليفورنيا	 	3.1  
110 انحراف	األهداف	والنتائج	عن	مسارها	في	كند	 	3.2  
111 مشروع	قانون	تغير	المناخ	في	بريطانيا-	وضع	ميزانية	الكربون	 	3.3  
113 االتحاد	األوروبي	-	أهداف	واستراتيجيات	عام	2020	الخاصة	بالطاقة	وتغير	المناخ		 	3.4  
114 خفض	الكثافة	الكربونية	في	االقتصاديات	االنتقالية	 	3.5  
124 الطاقة	النووية		-	بعض	المسائل	الشائكة	 	3.6  
126 	̀ الطاقة	المتجددة	في	ألمانيا		-	نجاح	نظام	>تعريفة	التغذية 	3.7  
129 االنبعاثات	الناجمة	عن	المركبات		-	المعايير	في	الواليات	المتحدة	 	3.8  
134 تطور	زيت	النخيل	والوقود	األحيائي		-	درس	تحذيري	 	3.9  
141 إصالح	سياسة	الفحم	والطاقة	في	الصين	 	3.10  
142 النمو	الخالي	من	الكربون	في	الهن	 	3.11  
145 ربط	أسواق	الكربون	باألهداف	اإلنمائية	لأللفية	والتنمية	المستدامة	 	3.12  
165 التكيف	في	جزر	شار	في	بنغالديش	 	4.1  
166 برنامج	شبكات	األمان	اإلنتاجية	في	إثيوبيا	 	4.2  
169 التحويالت	النقدية	المشروطة		-	برنامج	بولسا	فاميليا	بالبرازيل	 	4.3  
170 الحد	من	الضعف	عن	طريق	الزراعة	في	مالوي	 	4.4  
171 التأمين	ضد	المخاطر	والتكّيف	 	4.5  
172 التعلم	من	التجربة	في	موزامبيق	 	4.6  
176 برامج	العمل	الوطنية	للتكيف	)NAPA(-	نهج	محدود	 	4.7  

الجداول

28 معدالت	ارتفاع	درجات	الحرارة	مع	توقعات	مخزون	الكربون	للعام	2080  	1.1  
بصمة	الكربون	بمستويات	دول	منظمة	التنمية	والتعاون	في	الميدان	 	1.2   

39 االقتصادي	سيتطلب	أكثر	من	كرة	أرضية	
70 عالقة	وثيقة	بين	حاالت	المجاعات	الطارئة	والتنمية	البشرية	في	كينيا	 	2.1  
74 الجفاف	في	مالوي	-	كيف	يتأقلم	الفقراء	 	2.2  
75 وقع	صدمات	الجفاف	في	إثيوبيا	 	2.3  
81 تلعب	الزراعة	دورًا	هاما	في	المناطق	النامية	 	2.4  
91 إن	الرتفاع	مستوى	سطح	البحر	آثار	اجتماعية	واقتصادية	كبيرة	 	2.5  
104 تتفاوت	أهداف	الحد	من	االنبعاثات	في	مدى	طموحها	 	3.1  
121 شهدت	أسعار	الكربون	في	االتحاد	األوروبي	تقلبات	كبيرة	 	3.2  
139 العالقة	بين	انبعاثات	الكربون	وتقنيات	المصانع	ومحطات	الطاقة	التي	تعمل	بالفحم	 	3.3  
140 كفاءة	الطاقة	الصناعية	في	أنحاء	مختلفة	من	العالم	 	3.4  
177 حساب	تمويل	التكيف	المتعدد	األطراف	 	4.1  
180 تكفلة	تطوير	الحماية	ضد	تغير	المناخ	 	4.2  
181 االستثمار	في	التكيف	حتى	2015  	4.3  



xiv  تقرير التنمية البشرية 2008/2007

األشكال

تزيد	انبعاثات	غاز	ثاني	أكسيد	الكربون	المتزايدة	من	تركز	الغاز	في	 	1.1   
26 الجو	وتتسبب	في	ارتفاع	درجات	الحرارة		
28 توقعات	درجات	الحرارة	العالمية:	سيناريوهات	الفريق	الحكومي	الدولي	المعني	بتغير	المناخ	 	1.2  
33 تسود	تغيرات	استعمال	الطاقة	واألراضي	أسباب	انبعاثات	غاز	الدفيئة	 	1.3  
33 تهيمن	الدول	الغنية	في	مجال	االنبعاثات	التراكمية	 	1.4  
34 انبعاثات	ثاني	أكسيد	الكربون	متركزة	بشكل	كبير	 	1.5  
36 الدول	الغنية	-	بصمة	الكربون	الكبيرة	 	1.6  
36 أشخاص	يعيشون	بدون	كهرباء	 	1.7  
36 االعتماد	على	وقود	الكتلة	األحيائية	في	العديد	من	الدول	 	1.8  
37 تزداد	مخاطر	تغير	المناخ	الخطر	مع	زيادة	تراكم	غازات	الدفيئة	 	1.9  
38 من	المحتمل	أن	تنفذ	ميزانية	الكربون	للقرن	الواحد	والعشرين	مبكراً	 	1.10  
40 خفض	االنبعاثات	إلى	النصف	بحلول	عام	2050	لتفادي	تغير	المناخ	الخطر	 	1.11  
41 العمل	والتحويل	تجاه	مستقبل	مستدام	 	1.12  
41 لن	تؤدي	إجراءات	التخفيض	الصارمة	إلى	نتائج	مبكرة	 	1.13  
44 بعض	الدول	المتقدمة	بعيدة	كل	البعد	عن	تحقيق	أهداف	والتزامات	كيوتو	 	1.14  
47 االستمرار	في	اتجهات	انبعاثات	ثاني	أكسيد	الكربون	الحالية	المتزايدة	 	1.15  
48 إن	كثافة	الكربون	تتناقص	بشكل	بطيء	غير	كاف	للحد	من	االنبعاثات	 	1.16  
65 تؤثر	الكوارث	المناخية	بشكل	متزايد	على	عدد	أكبر	من	سكان	األرض	 	2.1  
66 تواجه	الدول	النامية	مخاطر	أكبر	جراء	مخاطر	الكوارث	 	2.2  
68 تتسبب	الكوارث	المناخية	في	خسائر	أكبر	على	الممتلكات	المؤمن	عليها		 	2.3  
70 ترتيبات	الضمان	االجتماعي	أعظم	بكثير	في	الدول	الغنية	 	2.4  
81 يتبع	تفاوت	الدخل	كمية	األمطار	المتوفرة	في	إثيوبيا	 	2.5  
81 سيضر	تغير	المناخ	بالزراعة	في	الدول	النامية	 	2.6  
88 تراجع	األنهار	الجليدية	في	أمريكا	الالتينية	 	2.7  
109 ال	يعني	انخفاض	كثافة	الكربون	بالضرورة	انخفاض	االنبعاثات	 	3.1  
120 شهدت	أسعار	الكربون	في	االتحاد	األوروبي	تقلبات	كبيرة	 	3.2  
123 من	المتوقع	أن	يزيد	الفحم	من	ابنعاثات	ثاني	أكسيد	الكربون	في	قطاع	توليد	الطاقة	 	3.3  
125 طاقة	الرياح	في	الواليات	المتحدة	-	ازدياد	القدرات	وانخفاض	التكاليف	 	3.4  
128 تتفاوت	معايير	كفاءة	الوقود	في	الدول	الغنية	بشكل	كبير	 	3.5  
132 من	الممكن	تحقيق	تحول	سريع	للسيارات	-	الباكستان	 	3.6  

إن	تكلفة	بعض	أنواع	الوقود	األحيائي	منخفضة	وتحد	بشكل	أكبر	 	3.7   
133 من	انبعاثات	ثاني	أكسيد	الكربون	
139 يمكن	لزيادة	كفاءة	الفحم	أن	تخفض	من	انبعاثات	ثاني	أكسيد	الكربون	 	3.8  
148 الغابات	في	تراجع	 	3.9  
160 يشكل	التكيف	استثمارا	حكيمًا	في	االتحاد	األوروبي	 	4.1  
163 نقص	المعرفة	حول	المناخ	في	إفريقيا	 	4.2  
175 من	الضروري	التعجيل	في	تدفق	المساعدات	لتحقيق	االلتزامات	الموعودة	 	4.3  
175 المساعدات	األساسية	إلفريقيا	جنوب	الصحراء	لم	تتبدل	 	4.4  
178 تفوق	استثمارات	الدول	المتطورة	صندوق	التكيف	الدولي	 	4.5  
179 المساعدات	عرضة	لتغير	المناخ	 	4.6  

اخلرائط

35 خريطة	التنوع	في	انبعاثات	ثاني	أكسيد	الكربون	العالمية	 	1.1  
82 اليبس:	توسع	منطقة	الجفاف	في	إفريقيا	 	2.1  



x v تقرير التنمية البشرية 2008/2007 

مساهمات خاصة

24 التغير	المناخي-	معًا	نربح	المعركة,	بان	كي	مون  	  
50 مستقبلنا	المشترك	والتغير	المناخي,	جرو	هارليم	بروندتالند  	  
51 السياسة	المناخية	كقضية	مرتبطة	بالتنمية	البشرية,	أمارتيا	سني  	  
72 تغير	المناخ	كقضية	من	قضايا	حقوق	اإلنسان,	شيال	وات-كلوتيير  	  
107 مدينة	نيويورك	تلعب	دورًا	قياديًا	في	تغير	المناخ,	مايكل	ر. بلومبيرغ  	  
131 	تحرك	وطني	لمواجهة	تحدي	عالمي,	لوي	إناسيو	لوال	دا	سيلفا  	  
156 	لسنا	بحاجة	لفصل	عنصري	في	التكّيف	مع	تغير	المناخ,	ديزموند	توتو  	  
174 الالخيار	هو	خيارنا,	سونيتا	نارين  	  

مؤشرات	التنمية	البشرية

207 مؤشرات	التنمية	البشرية	

209 دليل	القارئ	ومالحظات	على	اجلداول	

216 االختصارات	

رصد	التنمية	البشرية: تعظيم	خيارات	الشعوب	

220 	دليل	التنمية	البشرية	 	1  
221 المؤشرات	األساسية	للدول	األخرى	األعضاء	باألمم	المتحدة	 	1a  
222 اتجاهات	دليل	التنمية	البشرية	 	 2  
226 الفقر	البشري	وفقر	الدخل:	الدول	النامية	 	 3  
لفقر	البشري	وفقر	الدخل:	بلدان	منظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	االقتصادي،	ووسط	وشرق	أوروبا	ورابطة	 	4  
229 الدول	المستقلة	

...	للعيش	حياة	مديدة		وصحية	..
231 االتجاهات	الديموغرافية	 	5  
235 االلتزام	بالصحة:	المصادر	وسبل	الحصول	والخدمات	 	6  
239 حالة	الماء	والصرف	الصحي	والتغذية	 	7  
243 التفاوتات	في	صحة	األمهات	واألطفال	 	8  
245 األزمات	والمخاطر	الصحية	العالمية	الرئيسية	 	9  
249 البقاء	على	قيد	الحياة:	التقدم	والنكسات	 	10  

...	الكتساب	المعرفة	...
253 االلتزام	بالتعليم:	اإلنفاق	العام	 	 11  
257 اإللمام	بالقراءة	والكتابة	وااللتحاق	 	12  
261 التكنولوجيا:	االنتشار	واالبتكار	 	13  

... الوصول	إلى	املوارد	الضرورية	ملستوى	

265 األداء	االقتصادي	 	14  
269 عدم	المساواة	في	الدخل	واإلنفاق	 	15  
273 هياكل	التجارة	 	16  
277 نفاق	دول	لجنة	المساعدة	اإلنمائية	لمنظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	على	المساعدات	 	17  
278 تدفقات	المعونة	ورأس	المال	الخاص	والدين	 	18  
282 	أولويات	اإلنفاق	العام	 	19  
286 البطالة	في	دول	منظمة	التعاون	والتنمية	في	الميدان	االقتصادي	 	20  
287 	البطالة	والعمل	في	القطاع	غير	الرسمي	في	دول	منظمة	التنمية	والتعاون	في	الميدان	االقتصادي	 	21  



xv  تقرير التنمية البشرية 2008/2007 i

... مع	احلفاظ	عليها	لألجيال	املقبلة	...

290 الطاقة	والبيئة	 	22  
294 مصارد	الطاقة	 	23  
298 انبعاثات	ومخزون	ثاني	أكسيد	الكربون	 	24  
302 وضع	المعاهدات	البيئية	الدولية	الرئيسية	 	25  

... حماية	األمان	الشخصي	...

306 الجئون	وأسلحة	 	26  
310 الجريمة	والعدالة	 	27  

... ولتحقيق	املساواة	بني	النساء	والرجال

314 دليل	التنمية	المتعلقة	بالقضايا	الجنسانية	 	28  
318 اجراءات	تمكين	المرأة	 	29  
322 عدم	المساواة	بين	الجنسين	في	التعليم	 	30  
326 عدم	المساواة	بين	الجنسين	في	النشاط	االقتصادي	 	31  
330 الجنس	والعمل	وتخصيص	الوقت	 	32  
331 المشاركة	السياسية	للمرأة	 	33  

آليات	حقوق	اإلنسان	وحقوق	العمال

335 حالة	وثائق	حقوق	اإلنسان	الدولية	الرئيسية	 	34  
339 حالة	االتفاقات	الدولية	لحقوق	العمال	األساسية	 	35  

343 املالحظة	الفنية	1 

350 املالحظة	الفنية	2 

352 تعريفات	املصطلحات	اإلحصائية	

360 املراجع	اإلحصائية	

362 تصنيف	الدول	

366 فهرس	املؤشرات	

371 فهرس	مؤشرات	األهداف	اإلمنائية	لأللفية	في	جداول	املؤشرات	


	A-INTRO-3-M(final-h-r)2.pdf
	B-TOC-1-M(final-hi-r).pdf

