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متهيد

حول جديد توافق ىلإاًعياص، 2012حزيران/يونيو  هو جديد موعد يف جانريو دي ريو يف العامل قادة يلتقي 
ض،أالتقبل صمحلماية  الالزمة جراءاتإال صحية حياة يف مكان كل يف تقبلصاملأجيالاحق  وحلماية ر
رشين.إي الّئقة. هذا هو التحدلو منائي الكبري للقرن احلادي والع

رشية التنمية تقرير مّويقد ذإاي،ّالتحدهذا  حول العاملي احلوار يف جديدة هامة اهمةصم 2011لعام  الب
صاف،إوالتدامة صلابني الوثيق الرتابط مدى نّييب حلياة ضالفرمن  املزيد تاحةإاوجتماعية لاالعدالة  يأان
يف هي بل عليها، تتوقف لوالبيئة  يةصقعلى  رشتقتل تدامة صلانأاالتقرير هذا كدؤوويللجميع.  لصفأا
بعةصعلى  ثرأاله يكونصن آالبه  نقوم عمل كل نأامدركني حياتنا، ضنعين أايف خليارنا نتيجة ضاصأال

ضأالعلى  ضتعيمة صنمليارات   ضأالهذه  على تتواىلصخرى أاومليارات اليوم ر من قرون مدى على ر
الزمن.
بني الرتابط نفهم نأامن ّبدفال  تقبل،صواملرش احلاجيال أامامأااحلريات يعصتوهو  خيارنا كان ذاإاو
صاف. إوالالبيئية  تدامةصلا رشية التنمية هدتهصالذي  م ّفالتقدن التنمية تقارير ووثقته ت،صمعقود  طوال الب

رشية،  صعيد على جريئة خطوات ترافقه مل ما تمرصيلن  الب وجهأاومن البيئية املخاطر من للحد العاملي ال
صاف. إالعدم   وكذلك والبلدان، املحلية واملجتمعات فرادأالعربها  تطيعصيارات صمالتقرير  هذا مصويرن
صاف إوالتدامة صلاحتقيق على العمل الدويل، املجتمع  ابصحعلى  ينأااملبدحد أايتحقق لبحيث  ،ًمعان
خر.آال

الفئات من كبرية ًعداداأاّمصت، ًقليماإاوًبلدا 176يف  يوم كل يعمل منائيإالاملتحدة  ممأالفربنامج  
ض  ديدةصالفئات  فهذه .ًمزدوجااحلرمان  عبء عليها يقع التي املحرومة،  البيئة تدهور ثارآلالتعر

ض لديها يلةصول ويمة صجغوط صحتت  ترزح هاّنأل،  ًعامة املخاطر مواجهة ًاصيأاوعليها  منها، للنهو
رشة   توفر وعدم املياه، ث ّوتلواملغلقة،  ماكنأاليف  الهواء ث ّتلوحيث  فيها، ضتعيالتي  البيئة من تيةأااملتاملبا
صحي.  فرشالخدمات   الفوارق ضوتقليالبيئية  املخاطر حدة تخفيف عن العجز نأاىلإاعاتّالتوقري صوتال

التقارب تبديد ىلإابل لعقود،  مدى على العامل فقراء معظم حققه الذي مّالتقدّتعثىل إاديؤويصجتماعية لا
رشية.صهده العامل يف مصالذي  تويات التنمية الب
جديد حتليل ويظهر ارات.صواملمناط أالحتديد  يف النفوذ يف الكبرية الفوارق دور غفالإاميكن لو
صلة التقرير هذا عدادإاياقصيف  جريأا على نيصاجلنبني  اواةصاملوعدم  النفوذ توزيع يف التوازن عدم بني ال

صعيد  صعوبة الوطني، ال صول و صحي، فرشوالالنظيفة  املياه على احل ي،صراأالتدهور  حدة وتزايد ال
عن الناجمة ثارآالوتفاقم  الطلق، والهواء املغلقة ماكنأاليف  الهواء ث ّتلوجراء  من الوفيات لّمعدوارتفاع  
صعيد  وعلى تفاقمها. يف همصوتالبيئية  ائرصاخلمع  تتداخل نيصاجلنبني  فالفوارق الدخل. يف الفوارق  ال
صوت البلدان النامية ومتعن يف صالعاملي، ت صاء الفئات املهمإاعف ترتيبات احلكم القائمة  ة.صق
صافإالعدم  عن بديل من هل وبعد،  تهالكصايحركه  الذي فالنمو نعم. بالطبع تدامة؟صلاوعدم ن
رشية  التنمية ضمبقاييل صفأاحلياة ًرشطاض ليحفوري أالالوقود   صف التي تثماراتصلوااملة. صالالب تن
صول يف اجلميع  صادر  من الطاقة على احل صحي، فرشوالالنظيفة،  واملياه دة،ّمتجدم يف والرعاية ال
صحة   رشية  والتنمية تدامةصلاحتقيق يف همصتجنابية، إالال والدميقراطية اءلةصاملعمليات  وتفعيل .ًمعاالب
هجُالنهي  الناجحة هجُوالنالنتائج.  لصفأاحتقيق يف ًاصيأاهمصيعالم، إالائل صوواملدين  املجتمع اطصنبدعم  
من املحرومة الفئات قطصتل املة صات صصؤومقيام  منصيطار إايف املحلي املجتمع ويديرها يعتمدها التي 
رشكاء احلكومية الهيئات بني آلياتوالامليزانيات  يقصبتنعنى ُتالتي  املةصالهج ُالنوهي  اباتها،صح يف وال

عملية التنمية.  
تدامةصلاماته ّمقومن  2015عام  بعد منائيإاطارإاىلإاالعامل يحتاجصلفية، أاللمنائية إالهداف أالفبعد 
صاف، إوال صة هو 20+ريو  مترؤوومن صفريدة  فر مام.أالىل إايصاملكيفية  حول رتكصمتفاهم  ىلإال ّللتو

ii  شرية ص 2011تقرير التنمية الب ملخ
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صافإالدمج  على تقوم التي هجُالنهي  النتائج لصفأاحتقق التي هجُالنن أاالتقرير  هذا ويظهر  اتصياصاليف  ن
العامل نحاءأاخمتلف  ويف ية.صياصوالالقانونية  تلاملجايف  التغيري حتقيق من عوبصالومتكني  والربامج 
صد  كبرية مكاناتإاعلى تنطوي هجُالنهذه  نأاعلى ّتدلكثرية  جتارب  الثالثة بعادأالبني  يجابيإالزر آاالتلر
وحتقيقه. 
من بكثري كربأاتكونصجتماعية، لواالبيئية  احلماية ذلك يف مبا التنمية تتطلبها التي التمويل تلزماتصوم
صادر على احلايل نفاقإفالاحلالية.  ميةصالرمنائية إالاعدة صاملحجم   يتجاوز لالكربون  ةصاملنخفالطاقة  م

والتخفيف املناخ رّيتغمع  فّالتكيعلى  نفاقإالما أاحتياجات. لالتقديرات دنىأالاحلد  من املائة يف 1.6
للتمويل جديد نظام على معقودة مالآوالحتياجات. لاتقديرات من املائة يف 11فيقارب  ثارهآاحدة من 
ضأل صادر وقصالليات آادور  يكونصطار إالهذا  ويف املناخ. غرا صة التمويل وم ولكنه همية،أالبالغ  اخلا
حصيوجديدة،  ًلحلويتطلب  التمويل يف ضالنقّدصفالعام.  تثمارصلامن ال ّوفعط صنادعم  عن يغني ل

ض معاملها هذا التقرير.  بع
صادر توفري ورةرشعلى  رشتقتل التقرير  هذا من والعربة  البيئية املخاطر ملعاجلة للتمويل جديدة م

صفة، بطرق يمةصاجل صاف إاللتحقيق  صالحاتإاجراء إاىلإادعوة فيه بل من الفئات. جميع صوت عالءإاون
الكبرية ياتّالتحدمعاجلة  نحو ه ّوجُتن أايجب بل القائمة، الفوارق تعميق ىلإاديؤوتل أايجب التمويل فتدفقات 

صاف.إتدامة وعدم الصلالناجمة عن عدم ا ن
رشية. التنمية هدافأامن يصاصأاهدف هو للجميع واخليارات ضالفرتاحة إاو رتكةصمولية ؤصوموعلينا  الب
وعلى تقبل.صامليف  ضتعيصم أااليوم، بيننا ضتعيكانت أاواءصالعامل،  نحاءأاخمتلف يف املحرومة الفئات جتاه 
الطريق  معامل حصيومما  الكثري التقرير هذا ويف تقبل.صاملعدو  رشاحلايكون  لحتى  معنوي، التزام عاتقنا 
ل.صفأاتقبلصىل مإا

هلن كالرك  
منائيإمم املتحدة الأمديرة برنامج ال

صيات التحليالت متثل ل رضورة التقرير هذا يف الواردة والتو س اءصأعال والإمنائي،  املتحدة الأمم برنامج نظر وجهة بال فيه.  التنفيذي املجل
صدارهاابس ّيفوة ّتقلصممطبوعة  هو فالتقرير يةرضالبالتنمية  تقرير فريق بني رتكصموجهد  لتعاون نتيجة وهو الإمنائي، املتحدة الأمم برنامج إ

ية.رضالبارزين، بقيادة جيني كلوغمان، مديرة مكتب تقرير التنمية الباريني صتصلوفريق من ا

شرية  ص 2011تقرير التنمية الب iiiملخ
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يات املحت

متهيد 
كر صكلمة 


ملحة عامة

1ل شالف


اف؟شتدامة والإنشلمل ا

رشية؟  هل من حدود للتنمية الب
رشيةصلا صاف والتنمية الب تدامة والإن
وع البحثصمو

2ل شالف

شرية والإنا افشأمناط واجتاهات التنمية الب
شرات البيئية  ؤ وامل

م والآفاقّالتقد
تمرار التقدمصأمام ااعقبات  

رشية  صفةصاملالنجاح يف حتقيق التنمية الب تدامة واملن

3ل شالف

ع الآثار وفهم الرتابطّتتب


منظور الفقر 

رش  
املخاطر البيئية على رفاه الب


اخللل الناجم عن الأحداث املناخية املتطرفة 


التمكني والتدهور البيئي

4ل شالف


لتحقيق رتاتيجياتشاالإيجابي:  آزراالتع شام
شريةشتدامة البيئية والإنشلا 
اف والتنمية الب

صني املناعةاتعداد ملعاجلةصلا أوجه احلرمان البيئي وحت
ب التدهورّجتن
املناخ: خماطر ووقائعريتغ ّ

5ل شالف


مةلعااةشياشلاىتشمعلى ت يالتحداجهةام

صافال تدامة وصال تمرار النمط الراهن: صا إن
إعادة النظر يف النموذج الإمنائي: حمرك التغيريا

صالح صلمتويل ا تثمار وبرنامج الإ
صعيد العامليلا بتكار على ال

يصاحلوا
املراجع 

ائيشامللحق الإح
دليل القارئ 

رشية صمفاتيح البلدان وترتيبها ح  2011ب دليل التنمية الب

ائيةشاجلداول الإح

رشية  التنمية دليل 1 هرشوعناالب
رشية،  التنمية دليل اجتاهات 2 1980-2011الب
رشية  التنمية دليل 3 اواةصاملعدم  بعامل ًلّمعدالب
رشاتوواملني صاجلنبني  الفوارق دليل 4 بهاملتعلقة  ؤ
الأبعاداملتعدد  الفقر دليل 5
البيئيةتدامة صلا6
رشيةالتنمية  على البيئية املخاطر 7 الب
والبيئةالرفاه  مفهوم 8
صحةالتعليم  9 وال

صادلواكان صال 10 قت

املالحظات الفنية 
املناطق 

صائية  املراجع الإح

iv  شرية ص 2011تقرير التنمية الب ملخ
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ملحة عامة 

رشية التنمية تقرير وعصمو هو العام لهذا الب
صافإوالتدامة صلا على مّتقدمن  يتحقق فيما ن

رشية.  التنمية صعيد  صدُويالب املنظور هذا من ق
يف  البيئي التدهور اهمةصممدى  تبيان رتك،صامل
صافإالعدم  تفاقم بالفئات اررشأامن يلحقه ملا ن

صافإالعدم  اهمةصممدى  وكذلك املحرومة،  يف ن
رشية يف ت ارع التدهور البيئي. صالتنمية الب

رشالتنمية فا رشات ياحلريع صتوهي لتي اية لب لب
منها  تفيدصيكة رتصمطبيعية د رامود جووض تفرت
رشالتنميةاو.جلميعا مل ماًفعالتتحقق ل ية لب

صعيداعلى مة اتدصلاأامبديتحقق  طنيلواوملحلي ال
صاإلاتماّمقويف توصتق بطرلك ذو،مليلعااو فن
.لتمكنياو

لالبيئية،  تدامةصلاحتقيق ىلإاعيصالويف  
حياة ىلإاالفقراء عاتّتطلبالنا  عن تغيب نأايجوز  
عربها تطيعصيارات صمالتقرير  هذا ويتناول ل.صفأا
الدويل واملجتمع والبلدان املحلية واملجتمعات فرادأال
صاف إوالتدامة صلايخ صتر بحيث جنب، ىلإاًجنبان
خر.آاب الصين على حأاحد املبدأا يتحقق ل

اف؟شنإتدامة والشلامَل
رشية التنمية نهج  تتيح يلةصوته، أصانمنذ  هو، الب
التحديات ومواجهة فيه، ضنعيالذي  العامل فهم لنا 
تقرير جدد وقد تقبل.صاملويف  اليوم بنا، حتيط التي 
رشية التنمية  رشين الذكرى يف ،2010لعام  الب الع
رشية،  التنمية تقرير طالقإل هميةأاعلى كيدأاالتالب

رشية، التنمية مفهوم  صاف،إالعلى  فركز الب ن
املتاحة  اخليارات يعصتويف  تدامةصلواوالتمكني،  

يةصاصأالبعاد أالهذه  ّنأاالتقرير  نّيبكما  ان،صنإالل
.ًمعاًتتحقق دائمال 

صاف معاصلا ًتدامة والإن
لبيئيةامةاتدصلابنيبط الرتايرلتقرااهذل ويتنا
صاإلاو ،هرجلواحيثمن ن بهااصمتهما و،فن
مناهتمااو.يعزلتوالةابعدمنهما كل عنى ُيذ إا
لتقبل صملالجياأانأابعنا قتناامن بع نامة اتدصلبا
من مليوالجياأابه حتظى مما قل أابحتظى ن أازيجو

اراتيخفاف، حجإاافصنإالدم عويف  ات.انكمإا
رش ا ملاعوها دّتقين أازيجول لصفأاةحيايف لب
فجحاإلاهر مظامن و.تهميطرصعن جة رخا
اتئفبقحلتان رمحهوجأاىلإاديؤوتيتالت لااحل
قعرو أا،نّيمعض جنىل إاءنتمالادملجر، نةّمعي
. نّيمعن مكاو أا،نّيمع

Sudhir Anand and)ني صوناند أادّيأالقد  
Amartya Sen) تدامةصلاحتقيق على العمل فكرة

صاف إوال نإا"بالقول الزمن، من عقد قبل ًمعان
صافإبالغال صنلا حجم غفالإاوجيال أالبني  ن
صافإالعدم  كلةصم مناإاالواحد،  اجليل فرادأابني ن
فكارأاوظهرت ."يةصاصأالاحلقوق  أاملبدانتهاك  هو 
1987عام  يف برونتالند جلنة تقرير يف ابهةصم

1972عام  يف توكهوملصمن  متتالية عالناتإاويف 
تزال لواليوم  .2002عام  يف ربغصجوهانىل إا

وعصموتغفل  تدامةصلاوع صموحول  اتصاملناق
صاف،إال له عالقة لًتقالصمًوعاصموفيه  وترى ن
. ٍوغري جمدأاتدامة، وهذا التفكري جمتزصلبا

يةصتعاريف رئي
رشيةالتنمية  رشحلرياتيعصتوهيالب مكاناتهم،إاوالب
هي دونها.صوينيختارونها  التي احلياة ونصفيعي
مكاناتإوالاحلريات  ومفهوم للخيارات. يعصتو

من الكثري ىلإايةصاصأالحتياجات لاحدود  يتجاوز 
،"ئقةلحياة "ضلعيورية رشالخرى أالالغايات  
دصينن أاانصنإالولذاتها.  وبحد لذاتها مةّقيغايات  
الطبيعة، بجمال تمتعصويالبيولوجي، ع ّالتنو
يف اجلمال ذاك وأاع ّالتنوهذا  اهمةصمعن  مبعزل 
ته.صتوى معيصني مصحت
لتنميةاممفهوصلب يف هي مة وملحراتلفئااو
رشا ينتعاصلتي اتلفئاالكذمن تثنى صُتلو.يةلب
نحن لنافعاأافهاّتخللتي اقبالعواّدصأاتقبلصملايف 
ثيحدما على رش يقتل نحن منا هتمااو .مليوا
حرجيي تالت لااحليف  وأاة،اديعالاة ياحليف   ُّ
لتياتلحلاايف ث يحدما مل صيبل ، عهاقوو
لو، ًئيالصل حتمالان كالو وعها قووحتمل ي ُ
على ثرالكواقعوث احدأاللن يكوما عنديما ص
.عيفةصلاوةلفقرياتلفئاا

1ملحة عامة ملحة عامة
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تدامة صية املرضالتنمية الب


يع احلريات صهي تو


ون صاحلقيقية للذين يعي


 على ساليوم مع احلر

س بحريات من صعدم امل 
ا


تقبل صون يف املصيعيص

تعنيه مال حوت اصقملناازّكترما ًاكثريو
الاملض أاران كذا إاامى لعة يئيبالة دامتصلا
رشا اذإاماي أا،لطبيعيةادراملواّحملّيحلي لب
دراملواحصعن ض ّتعوصناصنإلايةعبقرنت كا
كيدأاتتطيع صنل ذ إاو .يصملاايفث حدكما لطبيعية ا
وارثكالزاء إاول، بقتصامليف  كذلدوث حة يانكمإا
لصوألاعلىظ حلفاانصتحصُي، ملناعاد ّتهدقد لتي ا
جيةلويكوإلالنظمايةحماويةصاصألالطبيعيةا
قحقونهج مع يلتقي ه جتالاو.دتنفاصلامن 
رشالتنميةفا .لتنميةايفن اصنإلا هي مةاتدصملايةلب
مع مليوانوصيعيين للذحلقيقية ات ياحلرايع صتو
نوصيعيصمن ت يابحرض اصملام عدعلى ض حلرا
جيعصتمن ّبدل هجتالااهذيف و.تقبلصملايف 
لتياطر ملخاايدلتحدنية لعقالامة لعااتلواملدا

(.1كل صلا)ملجتمع ابهايقبل ن أاميكن 
صاف إوالتدامة صلا تدامةصلانأايعني لًمعان
صاف. إالمع  ًدائماتتحقق   يف بصمكاحتققت  ذاإاون

صافإاليف  ائرصختقابلها  قد تدامة،صلا الكثري يف ن
التي فالتدابري صحيح. ًاصيأاضوالعكحيان، أالمن  
على لبيةصثار آابتي أاتن أاميكن  البيئة حلماية تتخذ 
صاف،إال احلد ىلإا،ًمثالالتدابري،  هذه ت ّدأاذاإان
صاديلاالنمو  من  هذا نّيويبالنامية.  البلدان يف قت

تدامةصلاعلى املعتمدة اتصياصالمفاعيل  التقرير 
صاف، إوال على تنطبق لاملفاعيل  هذه نأابّويقرن

ت بل قد تختلف باختالف الظروف. لجميع احلا
لتحديد هتماملايالءإاعلى طارإالهذا  جعصوي
لةصاملفاعصوموايجابيإالزرآاالتعصموا
صاف،إوالتدامة صلابني  عمل كيفية ولبحث ن

 1كل صال

صاف صللة بني اصآزر واملفااع التصموا تدامة والإن
لة بني الهدفنيصع املفاصيجابي والنظر يف مواإزر الآاع التصىل حتديد مواإاطارإيدعو هذا ال

تيأاتائر، صخبال  حلول، تنفيذ على املجتمعات 
صافإوالتدامة صلايف  بصمبكا رشية. والتنمية ن الب

فاقآارات وّمناط واجتاهات وتطأا
واحتمال البيئي التدهور يصتفعلى  ةّدلأالتتزايد  
التقرير هذا ويف العامل. نحاءأاخمتلف  يف تفاقمه 
ض  التوقعات من ملجموعة افصتكصا لة صلصلوعر
رشية،  التنمية يف تلحتمالامن  رّيالتغحجم  نألالب
تقبل يكتنفه الكثري من عدم اليقني. صهده املصيصالذي 

تقرير يف يصرئيوع صموهي  نطالقلاونقطة
التنمية هدتهصالذي  الكبري مّالتقدوهو  ،2010عام  

رشية يف العقود املا ية، وفيه ثالثة حماذير:صالب
رشاتؤوامليف  تراجع مع ًدائماترافق  الدخل منو 	•	

يدصكأاثاين انبعاثات ضتقيالتي  يةصاصأالالبيئية  
واملياه، يصراأالنوعية  وتدهور الكربون، 
ار الغطاء احلرجي.صوانح

البلدان صعيد على ًتفاوتاازداد  الدخل توزيع 	•	
الفوارق وتراجعت العامل نحاءأامن الكثري يف 
صحة والتعليم.إيف ال جنازات املحققة يف ال

رشية، التنمية دليل ن ّصحتمع  ن ّصحتالتمكني  	•	 الب
ن. ّصفوارق كثرية تعرتي هذا التحّلكن
الهذيت جرأالتياةكاملحااين رمتائج نتاري صتو
رشالتنميةاليلدن أاير لتقرا 8بة صنرش يخصية لب
معال بحلوقعة ملتوايةصاصألالقيمةامنئة ملاايف 

"لبيئيةاتياّلتحدا"يو ريناصبصحيف لك ذ،2050
راحرتلاعنجمة لناالبية صلارثاآلاضيقيي لذا
ةوبعصوي، زراعالاج تنإاليف  ٍدنتنمياملعال
صوايف  فرشلاتماخدولنظيفة اهمليااعلىل حل
صحيا صلقد )ن ّصملحال ليلدقيمة يف ة راصخلات
رشالتنمية ا وبنجيف  ةائامليف  12بة صنىل إايةلب
اّمأاربى(.كالة يقريفأالراء حصالوب نجويف  ايصآا
ضرتاافي أا،"لبيئيةاثرالكوا"يوريناصب صح
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،تبالغاامنعة صاصت حااصملة ازإاراتمرصا
ي،وجوليبالع  ّونتالض ّلقوتي، صراأالور دهوت
نأاقعفيتو، فةملتطراخيةملنااثاحدألاع راصتو

ض  رشالتنمية اليل دقيمة تنخف يف 15بةصبنية لب
.يةصاصألالقيمة اعن ئة ملاا

التي واملخاطر ائرصاخلحجم  2كل صالنّيويب
بطاءإىلاديؤًِتانمل  ما حفادنا  اإويعمالأأايواجهها ص

ارها.صمقلب  ىلإابل لوقفها،  وأااحلالية حداثأال
البلدان هدصتصالبيئية الكوارث يناريوصظل  ففي 
ض ذإا،2050عام  قبل ًجذرياًلّحتوالنامية   تتعر
رشية، التنمية دليل يف حققتها جنازاتإاارة صخل الب

جنازات البلدان الغنية.إاكادت تقارب  

شرية  2 ص 2011تقرير التنمية الب ملخ
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 2كل صالالفئات نأاعلى  ّيدلما  عاتّالتوقهذه  حتليل يف 

لبيئيةاطر ملخااتهايوريناصبصح 2050م عال بحلوية رضلبالتنمية اقآفاا جراء احلرمان من املزيد ل ّتتحمالتي  هي املحرومة
 حدوثه. يف يد لها يكن مل بيئي تدهور عواقب

1.0 

 رشية  التنمية ذات فالبلدان هي ،ًمثالة، صاملنخفالب
 ل ّتتحمها ّلكناملناخ،  رّيتغيف  اهمةصمالبلدان  قلأا

2050 

 
 
 

 
 

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

 

0.9 صيب التي ائرصاخلكرب أا بلصوالزراعي  نتاجهاإات
ض  جراء فيها ةصاملعي مطارأالاقط صتت لّمعدانخفا
(.3كل صبها )الّوتقل

0.8 ضحتبالاغازات انبعاثات يف الفرد اهمةصوم

 

رشية  التنمية ذات البلدان يف احلراري  ةصاملنخفالب
 يف عليه هي مما بكثري قلأاهي واملرتفعة طةصواملتو

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

رشية التنمية ذات البلدان ثتكحيث  ًجدااملرتفعة  الب
الطاقة، من كبرية كميات تهلكصتالتي  طةصنأال

 

 

 

عمالأالومراكز  املنازل وتربيد يارات،صالكقيادة  
صنالغذائية  املنتجات تهالكصواوتدفئتها،   عةّامل
ذات البلدان فئة من بلد يف ضيعيفرد  يأافبة. ّواملعل
رشية التنمية  انبعاثات يف اهمتهصمتبلغ  ًجدااملرتفعة  الب
امليثان غاز ويف مرات ربعأاالكربون يدصكأاثاين 
بلد يأايف الفرد اهمةصممن  مرتني ضالنيرتويد صكأاو
رشية املرتفعة التنمية ذات البلدان من  طةصاملتوو أاالب
صل ة.صاملنخفو أا ذاإامرة، 30ىل إااهمةصاملهذه  وت
ذات البلدان حدأايف الفرد اهمةصممعدل  قورن ما 

رشية التنمية  صيل عن الًمزيداض من النصمالحظة: يتحدأايف الفرد اهمةصمبًجدااملرتفعة  الب يناريوهات املختلفة.صمن التفا

رشية  التنمية ذات البلدان  صدر:  بّبصويت .ًجداة صاملنخفالب  ,HDRO calculations based on data from the HDRO database and B. Hughes, M. Irfan, J. Moyer, D. Rothmanامل

بكمية هرينصون صغيف  املتحدة اململكة يف املواطن
تفوق احلراري ضحتبالاغازات  انبعاثات من 
التنمية ذات البلدان فئة من مواطن به ببصيتما  

and J. Solórzano, 2011, “Forecasting the Impacts of Environmental Constraints on Human Development,” Human 

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

International Futures, Version 6.42.

رشية   املواطن ماأانة.صاليف  ًجداة صاملنخفالب
علىأال ّجصيالذي  البلد يف ضيعيالذي  القطري، 

ونصغيف  الكمية هذه دّفيولنبعاثات، لامن لّمعد
رشة  تهالكصلاعلى  رشتقتل القيمة  وهذه يام،أاع
صدالذي  نتاجإالمل صتبل  املحلي،  اخلارج. ىلإارّي

يف 1970عام  منذ العامل هدهاصيالتي  والزيادة 
75بة صبنتي أاتاحلراري  ضحتبالاغازات انبعاثات 
رشية  التنمية ذات البلدان من منها املائة يف  ةصاملنخفالب
هذه انبعاثات جمموع نأاغري  واملرتفعة. طةصواملتو

رشية التنمية ذات البلدان يف الغازات  ًجدااملرتفعة  الب
تنقل ذإاالواقع يف ما كل ضليوهذا  بكثري. علىأايبقى 

الفقرية، البلدان ىلإاالكربون الكثيفة نتاجإالعمليات  
صد ىل البلدان الغنية.إانتاجهاإار معظمّومنها ي
رشالتنميةاليلدعتفارافقاترقد و رهوتدمع ية لب
رهولتداااأخمتلف يف بيئي  هذمعظم لكن ، مللعاءنحاا
نيبض ارعتر هظويادي. صتقلاومنالىل إازىعُي
بعملرفا .4ل كصالن مثالثالع ربواملأولالع ربامل
لجصتعفرتاملل دخالذات  دانلبالأنارهظيول أال

عرباملامأاون،ربكالد يصأكااينثات اثعبانيف  ًااعفارت
نبولكرايدصكأاينثات ثانبعااعتفاراأنافيظهرلث لثاا
لتنميةااأيتل  صحة اي رشبعنثر ا ليلديف لتعليم ول
رشا بّبصتلتي اطةصأنلفا، يهيةبدلنتيجة اههذو.يةلب
طةصنأاهيجلو ايفن بولكرايدصأكاينثات ثانبعاا
صحة اتماخدت صليولع صلاجإنتاا يفو.لتعليماول
بني خلطيةاغريقة لعالاطبيعةح صيوما ئج لنتااه هذ
لتنميةاليلدرشعناونبولكرايدصأكاينثاتثانبعاا
رشا تثانبعاابني مة منعدبل ل عيفة صقة لعالفا .يةلب
لتنميةاليلدرش عناع جمموونبولكرايد صكأاين ثا
رشا رشالتنميةاتاذن البلدايفية لب ،ةصملنخفايةلب

قةعالها بعدتظهر مة صحانقطة ليل لدااهذيبلغ حتى 
نبولكرايدصكأاينثات ثانبعاابني ي دطرب صتنا
ل. دخالرش نوع
يف متقدع رشأاحققتلتي انالبلداتهدصو
رشالتنميةاليلد ينثات ثانبعاايف يعة رشةديازية لب
يهن، زمالرب عات  رّيغتالذه وهون. ربكالد يصكأا
يف قعمتوهو عما لتعبري ايفةبرلعااقةلعالامنبلغ أا

3ملحة عامة 
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رش ثريأات 3كل صال هذه داءأايبدو احلياة، نوعية على للبيئة مبا
املخاطر بني العالقة وبتناول بكثري. عفصأاالبلدان بهاّاقط الأمطار وتقلصت تلّمعدس ارتفاع درجات احلرارة وانخفا

رشيةصبات املناخ حّات تقلرّيتويات وتغصم رشية، التنمية ودليل البيئية ب جمموعات دليل التنمية الب بثالث  اخلروج ميكن الب
 

  

0.84 

ية: صتنتاجات رئيصا
ية:صاملعيرش أالعلى  ثارآالذات  البيئية املخاطر 	•

صعوبة املغلقة ماكنأاليف  الهواء ث ّتلوكلة صم و
صول  فرشالوخدمات  النظيفة املياه على احل
صحي   ض مع تتفاقم ن،صاملحال دليل انخفا

رشية، وترتاجع مع ارتفاعه.  التنمية الب

0.74 
0.66 0.64 

 
 

 
    

    






 
2000s 

•

 
1951–1980 –0.07 

.∩كل منحنىصم التنمية يف عالقة تتخذ ّتقد
صعيد على ثارآالذات  البيئية املخاطر  العاملي: ال
غازات انبعاثات املخاطر هذه برزأامن  
ارتفاع مع ترتفع التي احلراري ضحتبالا

	• –1.49 

–2.89 

رشية. دليل التنمية الب
رشية  التنمية دليل نأاغري  4.16– ذاته ّبحدض ليالب

والنمو فللدخل ت.لّالتحولهذه  احلقيقي املحرك 
 1.38 



	  

	 



–1.38 

  

  
     

1951–1980 
–0.08 

 
–0.17 –0.15 

ضألالطبيعية  املوارد تخدامصوا يحدث جتارية غرا
تخدامصلامن تنتج التي ثارآالعن  تختلف ًثاراآا 0.65–

–0.98 
2000s 

–1.35 

املجتمعات على ثارآالذات  البيئية املخاطر
الهواء ث ّتلومثل  املخاطر، هذه تتفاقم املحلية: 
مع  ترتاجع ثم التنمية، عملية بداية يف املدن يف 

صاديلا لكن نبعاثات،لايف منطقي دور قت
نبعاثاتلاوكمية ينرشالعنهذين  بني العالقة 
املخاطر هذه مناطأانألاملعامل،  ثابتة غري تبقى 
تتجاوز خارجية عوامل بني دةّمعقلتفاعالت  عصتخ
صادي.لاوالنمو الدخل يرشعن فالتجارة قت

التي لعصالنتاج إابتلزمي للبلدان محصتالدولية  
حدودها؛ خارج جهات ىلإاالبيئة تدهور يف همصت

ضأل صائاليومية؛  حتياجاتلاتلبية  غرا ضواخل
اتصياصوللرياف. أوالاملدن  بني تختلف البيئية 
غفاله.إاميكن  لدور  يةصياصالوالظروف  املعتمدة 
يتناوله هذا التقرير.صوهذا ما 
مناطأالهذه  بّجتنن أاذلك  من ضتخلصوي
حتقيق من عديدة بلدان متكنت فقد تحيل.صباملض لي
رشية التنمية دليل يف كبري مّتقد صافإالويف  الب ن
عصمواعلى  الرتكيز طارإاويف البيئية. تدامةصلوا
رشية التنمية بني زرآاالت البيئية تدامةصلواالب
صاف،إوال متعددة رتاتيجيةصاالتقرير  يقرتح ن
طاتصمتوعلى  قت ّتفوالتي  البلدان لتحديد بعادأال

على مّتقدمن  حرزتهأافيما ليهاإاتنتمي  التي املناطق 
صافإالطريق   رشية  التنمية دليل ورفع ن ،ًمعاالب

ض  يف يأا املغلقة، ماكنأاليف  الهواء ث ّتلوتخفي
صول  مكانيةإاوزيادة  املياه على يةصاملعيرش أالح
داءأال صفأاجلتصالتي  البلدان كذلك دّويحدالنظيفة.  

ًاصقياالبيئية  تدامةصلاصعيد  على والعامل املناطق يف 

.1951-1980للفرتة  كانصالعدد  طصمتوب صحًمرجحا 2000و 1980و 1950بني  بّالتقلمعامل  يف الفارق هو املناخ باتّتقليف  ريالتغمالحظة:   ّ
صدر: ح رشية باصامل .Delawareإىل بيانات جامعة اتداد صلابات مكتب تقرير التنمية الب

تهاجتالالك ملحراو .مليواللتنميةنتيجة تقبل صملا
.خللداهوقعة ملتوا

التنمية دليل رشعنابني  العالقة هذه نأاغري  
رشية  تنطبق لالكربون  يدصكأاثاين وانبعاثات الب
التحاليل تظهر لوالبيئية.  رشاتؤواملجميع  على 
رشية التنمية دليل بني قوية ترابط عالقة وجود  الب
البيئية. ات رّياملتغمن  الكثري وغريه الغابات، زالةإاو

غريها عن الكربون يدصكأاثاين انبعاثات تختلف مباذا 
بيئية جنازاتإانأاهنا الحظُيالبيئية؟  املخاطر من 
التي تلاملجايف  املتقدمة البلدان يف حتققت كثرية 
رشاًثرياأاتالبيئة  فيها ثرؤوت كما احلياة، نوعية على ًمبا
فيها يظهر لالتي  تلاملجايف  ماأاالتلوث. حالة يف 

شرية ص 2011 تقرير التنمية الب ملخ 4 
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4كل صال

مع ومنعدمة يةرضالبالتنمية  دليل مع عيفةصوالدخل  ارتفاع مع ةّقويب صتناعالقة  الكربون: يدصأكاثاين  انبعاثات يف الفرد اهمةصم
صحة والتعليم   ال
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.2007إىل عام امالحظة: البيانات عائدة  
صدر: ح رشية باصامل 
إىل بيانات من قاعدة بيانات املكتب.اتنادصلابات مكتب تقرير التنمية الب

صاف،إوال التنمية دليل هاصيقيية صرئيبعاد أاويف  ن
رشية.   ملختلف ًاصتعراصاالتقرير  هذا منصويتالب

غري من بالنجاح، لتّتكلالتي  والربامج اتصياصال
صيات بانصاحلمن  قطصين أا صو والظروف اخل

املحلية.  
يةصاملاالعقود  يف البيئية جتاهاتلانأاغري 
ًارارشأايلحق عديدة تلجمايف  ًتدهوراتظهر  
رشية،  بالتنمية  الذين كانصالمباليني  يماصل والب
رشاًاعتمادايعتمدون   يف الطبيعية املوارد على ًمبا

تهم.صمني معيأات
يف يصراأالمن  املائة يف 40التدهور  يطال 	•	

ض الرتبة، كلآاتبب صبالعامل   صوبة، وانخفا اخل
ي،صراأالنتاجية إاوترتاجع اجلائر. والرعي 

صيل يف ائرصاخلبة صنر ّتقدذ إا 50بحواىل  املحا
.ًرارشد املناطق تصأايف املائة يف  

احلراري، ضحتبالاغازات انبعاثات معايري ىلإا
(.1)اجلدول  الغابات زالةإاواملياه،  تخدامصوا

ًدليالحتمل  لية أامبدصورة  مّتقدالعملية  هذه ونتائج
تندتصاالتي  البيانات اكتمال عدم ىلإاًنظرا، ًقاطعا
صعوبة ضالقياعملية  ليهاإا ريصوتبينها.  املقارنة و

تاريكا،صكوهو  فقط، ًواحداًبلدان أاىلإاالبيانات 
بينما املعايري، جميع يف املنطقة طصمتوعلى  ق ّتفو
جلتصالتي  البلدان من خرىأاثالثة  بلدان داءأاجاء 
بعاد.أالخمتلف  بني متوازن غري داءأال صفأا

جريصالتعادة إالّمعدارتفاع  يف ويدصالوبرزت  
ط املنطقة والعامل.صمقارنة مبتو
صالتي  القائمة وتظهر  البلدان نأاليهاإالنا ّتو

التنمية، مراحل خمتلف ويف املناطق، خمتلف يف 
صائاختالف  وعلى  اعتماد  تطيعصتالهيكلية،  ضاخل
البيئية، تدامةصلايف مّتقدىل إاديؤوتات صياص

 1اجلدول  

صاف والبيئة: رضات دليل التنمية البرضؤويف مًأداء جيدااجلت صالبلدان التي  نة متوفرةصآخر اية والإن
رشية صاف والتنمية الب الإن الآثار املحلية املخاطر العاملية
ائرصجمموع اخل رشية  دليل التنمية الب
بة املئوية ص)بالن
ط املنطقة(صملتو

بة املئوية ص)بالن
ط املنطقة(صملتو تلوث الهواء صول على املياه احل تخدام املياهصا ا إزالة الغابات

انبعاثات غازات 
احلراريض حتبال ا البلد 

77 104 ü ü ü ü ü

91 103 ü ü ü ü

89 103 ü ü ü ü

70 102 ü ü ü ü

تاريكا صكو
أملانياا

الفلبني 
ويد صال
مدعداعبأايف أماةيرشبلاةيمنتلايف  ناأكاءاوص،اهيإلايمتنتيتلاةقطنملاطصوتمنملصأفاءاأداتلجصو،لماكلاريرقتلانم 2ل صفلايف 80ة يصحلاا يفة ددحملاةيملاعلارطاخمللة قلطملادودحلاريياعمت زواجتن ادلبلاه ذهيع مج :ةظحالم
.ةيلحملر ااثلآة يف اقطنملط اصوتى ملت عقوفا تم، كةاواصملا

ً

5ملحة عامة 
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صيد  الزراعة، 	5كل صال الغابات، تغاللصواماك، صأالو
صيد،جري وزراعة الغابات اجلديدة صإعادة التاإزالة الغابات وا ومن قوتهم. منيأالتالنباتات  وجمع وال
املناخ رّيوتغالبيئة  تدهور اكلصمتلقي  نأااملتوقع )باملليون كم مربع(1990-2010ب املنطقة، صها حرّيل تغّاحة الغابات ومعدصم

2010 1990–2010 وذلك الفئات، خمتلف على اويةصمتغري  عباءأاب
باب التالية:صأالل

 

 


 

 


 

 





 

رشاتومالدويل،  البنك من بيانات إىل .2011نطن، صواالدويل،  البنك العاملية، التنمية ؤ



املوارد على ةّدصبالفقراء  من العديد يعتمد •	
لالذين وحتى دخلهم. منيأالتالطبيعية  0.10 

ليهاإاونأايلجاملوارد،  هذا على عادة يعتمدون
يق بهم الظروف.صيف خيار بديل عندما ت

ضالناعلى  البيئي التدهور ثريأاتمدى  يتوقف 
الطبيعية للموارد منتجني كانواأاعهم،صوعلى  
ض وعلى لها، تهلكنيصمم أا نتاجإالمن  الغر
وق،صللم أااليومية حتياجاتلامنيأالتكان أا

وتنويع خرىأاطةصنأامزاولة على والقدرة 
موارد الرزق. 

حواىل حميطها يف وأاالغابات يف اليوم ضيعي
الفقراء، من معظمهم ،ضخصمليون 350

منيأالتالغابات منتجات على ويعتمدون 
عباءأانأاغري اليومية. حتياجاتلوااملداخيل  

ض الغابات زالةإا صول على القيود وفر الو
ريصوتالفقراء.  كاهل تثقل الطبيعية املوارد ىلإا

صعيد على الغذائية املواد عارصأاارتفاع ىلإا يف الرجال ىلإابة صنعددهن  ةثكنتيجة  البيئة، ال
كانصالويعتمد املياه. وجمع الكفاف زراعة رقامأبالاملائة  يف 50و 30بني  ترتاوح بةصبنالعاملي  
يف ونصويعيالطبيعية  املوارد على ةّدصبصليون أاليكونصرتفاع لاوهذا بها.ّتقلزيادة  ىلإاواحلقيقية،  
صدر   كالدول املناخ، رّيبتغثر أاالتيعة رشيكولوجية إانظم ّدصأاتقعصوالفقرية.  رشأالعلى  قةصمم
صغرية اجلزريةمن  ونصيعيض خصمليار  1.3كاهل  على املخاطر  عايلأاواجلليدية  واملناطق النامية ال

شرية  ص 2011تقرير التنمية الب ملخ

	•
  

 

 
 

 0.11 

• 
 

 



ىلإاالبلدان  من جمموعة من تقاةصاملالوقائع  
الرجل، من ثكأاالغابات على تعتمد ةأااملرن أا
قطاعات يف مامهاأاحمدودة العمل ضفرن أل
وتتحمل حمدودة، التنقل على وقدرتها خرى،أا

ولية يف جمع احلطب للتدفئة.ؤصوجل امل
منهم ماليني تةص، ضخصمليون  45يعتمد  	•	

وهذا ،ضللعيماك صأالصيد  على اء،صالنمن  
ض املورد  يف فراطإالبفعل  للمخاطر معر
صيد   مزدوج، اخلطر وهذا املناخ. رّيوتغال

ماكصأالعلى  تعتمد ةصّاملعرالبلدان  نإاذإا
منيأاولتالربوتني،  من الغذائية احتياجاتها لتلبية 
صدير. الرزق، موارد  نأااملتوقع ومن وللت
صائد خمزون لؤواصتىل إااملناخ رّيتغي  ّدؤوي م
ىلإاوالهادئ، املحيط جزر يف ماكصأال
ض يف حمتملة فوائد  على  الواقعة املناطق بع
ض  خطوط تواءصلاخط من مالصالىل إاالعر
يصالروحتادلواوغرينالند، كا،صألكال

والرنويج.
صيب  اءصالنوتتحمل   تدهور عباءأامن كربأالالن

يف 85و 70بني  ترتاوح بةصنالزراعة  تهلكصت
غري بطرق املياه هذه تخدمصوتاملياه.  من املائة 
العاملي نتاجإالمن  املائة يف 20نتاج إلتدامة صم
املياه  تخدامصامن  النمط هذا ويف احلبوب. من 

تقبل منو القطاع الزراعي.صخطر على م
بالغة بيئية كلةصمالغابات زالةإاتطرح 

،2010ىل إا1990من  الفرتة ففي اخلطورة. 
الكاريبي والبحر الالتينية أمريكاامنطقة  تكبدت 
صحراء  جنوب ومنطقة  كربأاالكربى فريقيةأالال
البلدان تليها احلرجية، احتهاصميف  ائرصاخل

خرى،أالاملناطق  ماأا(.5كل ص)الالعربية  
جلت زيادة طفيفة يف الغطاء احلرجي. صف
صحر  دّيهد موئل هي التي اجلافة يصراأالالت

املناطق ومن .ًتقريباالعامل  كانصثلث  حلواىل 
ض ديدةصال جنوب  منطقة كلةصامللهذه  التعر

صحراء ةثكحيث الكربى، فريقيةأالال
ف.ّي اجلافة وقلة القدرة على التكيصراأال
اخلطرية البيئية العوامل ديؤوتن أااملتوقع  من 

	•

	•

	•
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6.72 

6.58 

0.88 

0.93 

5.85 

9.47 

9.00 

4.70 

ا صتناد بال رشية الب التنمية تقرير صاباتمكتب صدر: ح امل
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 6كل صالالتقليدية اتصاملمارن أاىلإاالوقائع ريصوتاجلبال.  

ًد الفئات حرماناصأادليل الفقر املتعدد الأبعاد:  نأاغري الطبيعية، املوارد حماية يف همصتن أاميكن 
تفاد منها.صُو يأاخذ بهاؤوما يّات قلصهذه املمار
ضعيبل صعلى  املناخ رّيتغثار آاوتتوقف 
صول، نوع على املزارعني  املنطقة،  وطبيعة املح
صد ويتطلب م.صاملواوتوايل  ًحتليالثار آالهذه  ر
صعيد على يجري ًعاّصمو هذه وتختلف املحلي. ال
يف تهالكصلوانتاج إالمناط أابصحًاصيأاثارآال
صول مكاناتإاوية، صاملعيرش أال املوارد، ىلإاالو

 
 

  



وبحلول ف.ّالتكيعلى  والقدرة الفقر، توياتصوم
ارةصاملناخ  رّيتغثار آاتكون نأايرجح ،2050عام  
صيل على  يف  ررشالوبالغة  والبعلية، املروية املحا

رشية املنخف ة. صالبلدان ذات التنمية الب


عالقة الرتابط

قلألاعلىتة صين يعا، ميةلناانالبلداففي 
رشصل أامن  من جهومن ث كأامنض خاصأاةع
رشصل أامنبعة رأاو، لبيئيان ماحلراجهوأا ةع
جهوأامنقل ألاعلىجهني ون وصيعيض خاصأا
نذيالني به  ّدصأاانرماحلغ لبويان. رماحلذا ه
ضيعيحيث ، دبعاألادمتعدفقر لة حان وصيعي
رشصل أامنض خاصأاعة صت قلألاعلىًجهاوةع

صافإوالالبيئة  بني الرتابط عالقة هميةأامن ًانطالقا ن
صعيد على  الرتابط  عالقة التقرير يتناول العاملي، ال
صافإوالالبيئة  بني يةصاملعيرش أالتوى صمعلى  ن

واملجموعات البلدان دّويحداملحلية،  واملجتمعات 
يف ل ّالتحوعلى  ًمركزاائد، صالالنمط  اخرتقت التي 

ني ويف التمكني.صدوار بني اجلنأتوزيع ال
املحرومة الفئات نأاهو همأالوع صواملو

ض ما جانب ىلإاو .ًمزدوجاًحرمانال  ّتتحمص تتعر
نأاعليها البيئي، التدهور جراء من الفئات هذه له 

رشة البيئة خماطر تواجه  مثل بها، املحيطة املبا
فرشالخدمات  كفاية وعدم واملياه، الهواء ث ّتلو

صحي.  يف اعتمد الذي بعادأالد ّاملتعدالفقر  ودليل ال
رشية التنمية تقرير  العام  هذا ملصي، 2010لعام  الب

نّيويبهذه  احلرمان وجهأاضويقيبلدان،  109
تها.ّدصع تفاقمها وصموا
يف نماحلراىمدد أبعالادملتعدالفقراليل دضيقي
صحة ادبعاأا ليللدااهذو.ةصملعياىتوصمولتعليم اول
ًاأضيقيبل ، منيوملحرادعدصد رعلى رش يقتل  صيا

نمون انعيءلؤوهمظعومان. رماحلذا ههوجأانم
لصأانمة يانمثاين عيذ إاان،رماحله وجأال داخت

رش دبعاألادمتعدفقر لة حان وصيعيض خاصأاة ع
اينعويان، رماحله وجأانملقأالى لعني هوجن م
نمة(ائامليف  29)ض خاصأاثةثالصل أامنحد او
انرماحله وجأامهصوتة. الثثالان رماحله وجأا
ذإا،دبعاألادملتعدالفقر ايفة كبريهمة اصملبيئي ا

صتها تبلغ  دملتعدالفقراليلدقيمة من ئة ملاايف  20ح
ه،وجأالذه هلةحرجاملة ميقالاوز جتتيأااد،عبأال
معظم يفو.ليللدااهذقيمة من ئة ملاايف  17ي وه
رفتقالايفه ّدصأانماحلرايبلغ، ميةلناانالبلدا
اهيامليف  ضقنالنأاعمو، هطللثدياحلود وقالىل إا
رشة هرظا .بيةلعرانالبلدايف ة منت

2اجلدول  

فقر حالة ونصيعيالذين  بني البيئي احلرمان قلة حيث من الأوىل ةرضالعالبلدان  
2000-2010نة متوفرة يف الفرتة صآخر اد الأبعاد: ّمتعد

ون حالة فقرصبة من الذين يعيصأدنى ناجل صالبلدان التي تون حالة فقرصبة من الذين يعيصأدنى ناجل صالبلدان التي ت
أوجه احلرمان الثالثةامتعدد الأبعاد مع  أوجه احلرمانامتعدد الأبعاد مع وجه على الأقل من  

ىلإاافصيام، عالذا هويف  (.6كل صلا)نهم ماحرة دص
ءاجرن ماحلراجهوأافصلكيد جدض مقياليل لدااهذ
.دبعاألاد ملتعدالفقراليل ديف خلها اتدولبيئية اطرملخاا

احلرمان وجهأابتحليل الفقر على الرتكيز محصوي
واملياه  للطهو احلديث الوقود من كاحلرمان البيئي، 

صحي الرشالنظيفة وخدمات ال ية. وهذهصاصأف ال
ذاتها، بحد املهمة املطلق، احلرمان من وجهأال
حد عصووان. صنإالحلقوق  خطرية انتهكات هي 
تعزيز يف همصين أاميكن احلرمان من وجهأاللهذه  
رش،  خيارات يعصتوويف  مكانات،إال رتقاءلواالب

رشية.  بالتنمية الب

ض بنغالديالربازيل 
تان صباكغيانا 
غامبيا جيبوتي 
نيبال اليمن 
الهند العراق 
بوتان املغرب 
جيبوتي تان صباك
الربازيل نغال صال

املغرب كولومبيا 
غيانا لأنغوا
ض واردة يف القائمتني. صمالحظة: البلدان البارزة باخلط الأ ود العري

رشية با صدر: تقديرات مكتب دليل التنمية الب صاتنادصلامل لة لدليل الفقر املتعدد الأبعاد.إىل البيانات املف ّ

7ملحة عامة 
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رشية التنمية ذات البلدان يف الوفيات من ًعددا الب
0.6	 

رش حدىإابيفوق  ةصاملنخف ميوتون الذين عدد مرة ع
يف املحرومة والفئات خرى.أابلدان يف ببصاللهذا  	0.5

رشية  التنمية ذات البلدان  طةصواملتوة صاملنخفالب
ببصباخلارجي  الهواء تلوث خطر تواجه واملرتفعة 	0.4
به. ثرهاأاتعة رشوالتلوث  لهذا هاصتعرة ثك 	0.3

رشية  التنمية ذات البلدان ويف  حرمُية، صاملنخفالب
رشة صلأامن  تةص	0.2 املياه مداداتإامن ضخاصأاع
رشة صلأامن ربعةأاويحرم نة،صاملح 	0.1 ضخاصأاع

صحي، فرشالمرافق  من ًتقريبا احلرمان وهذا ال
صدر  هو 0 ض أاللم رّيتغنذر ُويالتغذية.  وءصومرا

ضأال نكصالوحمى  املالريا مثل توائيةصلامرا
رشية التنمية ذات البلدان كلصالمن  تثنىصُتمالحظة:   صيل من ملزيد البلدان. بصحح صاملنوات صوتختلف  ،ًجدااملرتفعة  الب صيل.إاويف تراجع اجلدول انظر التفا نتاج املحا
صائي   صحة منظمة مّوتقد يف التقرير الكامل. 5الإح بياناتها قاعدة يف العاملية ال
صدر:    ,Safer Water, Better Health: Costs, Benefits and Sustainability ofA. Prüss-Üstün, R. Bos, F. Gore, and J. Bartram, 2008امل

0 


ارصانتيف  ببصيتذ إاالفوارق،  هذه يعصبتواملناخ  

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

جلصيالقائمتني،  يف الواردة ةصاخلمالبلدان  ويف
واءص، ًاصانخفاالبيئية  العوامل جراء من الفقر 
تها.ّدصحيث  من مأاتلاحلاعدد  حيث من كانأا

ورةرشبالد ّيحدل رشات ؤواملهذه  يف داءأوال
من البيئي، التدهور عوامل لوالبيئية  املخاطر 
ض حيث  الوقت ويف انات.صالفيمثل  لظواهر التعر
للمخاطر همصتعربحكم  الفقراء ّنأايالحظ ه،صنف

رشة، معر ثار التدهور البيئي.آون لصالبيئية املبا
صيل نتناوله النمط وهذا  العالقة تناول عند بالتف
التي غوطصوالبعاد أالاملتعدد  الفقر دليل بني 
15يف  داريةإامنطقة 130ففي  املناخ. رّيتغها صيفر
وبصاملحبعاد أالد ّاملتعدالفقر  دليل قيمة نقارن ،ًبلدا

صلة ات رّيبالتغللمناطق   مطارأالت لّمعديف  احلا
املناطق دصأانأاويالحظ احلرارة. ودرجات 
ولكن ًحراّدصأاصبحتأاالبلدان يف ًفقراماكن أوال
مع يتوافق رّيالتغوهذا  .ًوجفافارطوبة  ثكأاض لي

 املناخ على فقر الدخل.رّيثار تغآانتائج حتليل  

يةرضنة من التنمية البّأبعاد معيااملخاطر البيئية 
رش مكاناتإامن ّيحدالبيئي  التدهور  بطرق الب
بل ة،صاملعيبل صواملداخيل  على رشتقتل عديدة،  

صحة والتعليم وغريهما من   بعاد الرفاه.أاتطال ال

صحة:   وجه حرمان متداخلةأااملخاطر البيئية على ال
الفئات يماصل الفقرية،  البلدان كانصيرزح  
ضأالعباء أاحتت منهم، املحرومة  الناجمة مرا
الطلق والهواء املغلقة ماكنأاليف  الهواء ث ّتلوعن  
فرشالخدمات نيصحتوعدم املياه وتلوث 
صحي.  ببصياملغلقة  ماكنأاليف  الهواء فتلوث ال

جريناأا، البيئي احلرمان وجهأافهم يف ق ّوللتعم
وقد الفقر. من نةّمعيتويات صممناط أاتناول ًحتليال
صتها بصحترتيب  يف البلدان درجتأا كانصالمن  ح

من ًووجهابعاد أالمتعدد  فقر حالة ونصيعيالذين  
صتها البيئي احلرمان وجهأا الذين كانصالمن  وح
وترتفع احلرمان. لهذا الثالثة وجهأالون صيعي
مع  البيئي احلرمان من يعانون الذين كانصالب صن

لجتاه لاهذا لكن بعاد،أالاملتعدد  الفقر دليل ارتفاع
رشة البلدان 2اجلدول  يف وترد .ًثابتاًمنطايتخذ   الع
صفوف يف البيئي احلرمان من حد دنىأاجلصتالتي  
دنىأاجلصوتبعاد، أالد ّمتعدفقر  حالة يعانون الذين 
بعادأالاملتعدد  الفقر دليل على احلرمان لهذا ثريأات

دنىأاجلصتالتي  والبلدان (.رشيأال)العمود  فيها 
من قلأالعلى  ًوجهاون صيعيالذين  كانصالمن  بةصن
العربية البلدان من معظمها البيئي، احلرمان وجهأا

من بعةص)الكاريبي  والبحر الالتينية مريكاأاوبلدان  
رشة الأا وىل(.أصل البلدان الع

رشة البلدان وبني من عدد قلأاّمصتالتي  الع
ًوحرمانابعادأالمتعددفقرحالةونصيعيالذينكانصال
منطقة ىلإابلدان  ةصخمتنتمي  وجه،أالثالثي  ًبيئيا

متكنت فقد مين(.أالالعمود  ،2)اجلدول  ياصآاجنوب  
ض من ياصآاجنوب يف عديدة بلدان  احلرمان تخفي
ض  يف البيئي  صول يف يماصل ووجه، أالبع على احل
رشب، مياه  حالها. على خرىأاوجهأابقيت بينما ال

 7كل صال

بب املخاطر البيئية ترتفع مع ارتفاع دليل الفقر املتعدد الأبعاد صالوفيات ب
 

0.7 

 من ّالتدهور البيئي يحد
 بطرق رضإمكانات البا

 على رضتقتل عديدة، 
ة،صبل املعيصاملداخيل و

صحة والتعليم  بل تطال ال
أبعاد الرفاهاوغريهما من  

Interventions to Protect and Promote Health, Geneva: World Health Organization. ض العاملي العبء عن حول  مذهلة حقائق للمر

شرية ص2011 تقرير التنمية الب ملخ 8 
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وعدم املياه، نظافة عدم نأامنها املناخ، رّيتغثار آا
صحي، فرشالمرافق  توفر  هي النظافة، وقلة ال
رشة  بابصأالمن   وكل العامل. يف للوفاة وىلأالالع
ضأالحية صيذهب  عام،  البيئة، عن الناجمة مرا
هال،صإالت لوحااحلادة  يةصالتنفلتهابات لاومنها  
ة،صاخلامن صدون  طفل ماليني ثالثة من ثكأا

الفئة هذه من طفالأالجمموع  يفوق العدد وهذا 
اصوالنما، رشويصووبلجيكا،  الربتغال، يف العمرية 
وهولندا.
البيئة املناخ رّيوتغالبيئي  التدهور ثارآاوتطال 
صولأوالواملعارف جتماعية،لواالطبيعية 
احلرمان، رشعناتتداخل  ما ًوكثريالوك. صوال
صحية اكلصفاملاعفة. صمثار آابتي أاوت تزداد ال

احلرمان مع املياه من احلرمان يجتمع عندما خطورة 
صحي. فرشالخدمات  من  رشة فالبلدان ال التي الع
الكوارث جراء من الوفيات من لّمعدعلى أاجل صت

رشة البلدان من بلدان تةصّمصتالبيئية،   التي الع
ومنها بعاد،أالاملتعدد  الفقر لدليل قيمة علىأاجل صت
(.7كل صومايل والنيجر )الل نغوأا

تلفتيااأاتعليميف م ّلتقدا يماصلو،منيوملحرالطفال
على بتدائيلاالتعليم يف قائمة الثغرات تزال ل

نحاءأايف التعليم هذا تعميم من قرتابلامن الرغم 
رشة كل صلأافمن  العامل. من كثرية  يف طفالأاع
رشية التنمية ذات البلدان يف بتدائيلاالتعليم  نص الب

ة.صاملدرخارج  قلأالعلى  ثالثة يزال لة، صاملنخف
اكلصميواجهون  ضباملدارامللتحقني  طفالأالوحتى  
الكهرباء انقطاع مثل بيئية، اكلصممنها  كثرية 
رشة ًثاراآايحدث  الذي  رشة وغري مبا عملية على مبا
محصوتل، صفأانارةإامنؤوتًمثالفالكهرباء  التعليم. 

صالوقت طالةإاب تخدامصوباة،صللدراضاملخ
صار احلديثة، املدافئ  يف يهدر الذي الوقت واخت
عملية بطاءإايف  همصيوالذي  واملياه احلطب جمع 
ض  ويف التعليم  .ضباملدارلتحاق لالّمعدتخفي
الفتاة نألالفتاة،  هي عصالوبهذا  ثرأايتمن  ثكأاو

يف خرىأالوواجباتها  ةصالدرابني  توفق نأاعليها  
صول املوارد. جمع  ومرافق  النظيفة املياه على واحل
صحي  فرشال نيصلتحًجداوري رشن صاملحال

تعليمها.  متابعة من فتتمكن وقتها، وتوفري الفتاة صحة 

خرىأاثار آا
منه تعاين الذي البيئي احلرمان وجهأاجتتمع قد 
اخلارجية، البيئة على خرىأاغوطصمع  رشأال
رش،  خيارات من ّفتحد ضفرمامهم أاقّيصوتالب
صبح الطبيعية، املوارد من الرزق بصك عليهم في

ه،صنفاملردود  لتحقيق جهودهم من اعفواصين أاماإا
 من التدهور البيئي. ًن يهاجروا هرباأاوأا

تهلكصيالطبيعية  املوارد من الرزق بصوك
ىلإارشأالتفتقر  عندما يماصل والوقت،  من الكثري 
فتصوكالنظيفة.  املياه ىلإاوللطهو  احلديث الوقود 
لعدم كثرية عصمواعن  الوقت تخدامصاوح صم
التي اعاتصالحيث  من والرجل، ةأااملربني  اواةصامل
بالفتى مقارنة الفتاة وأابالرجل مقارنة ةأااملريها صتق
مكانهاإابكان  وقت وهو واملياه، احلطب جلب يف 
على.أاطة ذات مردودصنأاتفادة منه يف مزاولةصلا

رشية التنمية تقرير يف ورد وقد  2009لعام  الب
يختار نأابان صنإاللمح صتالتي  التنقل على القدرة أنا

يعصتويف  هميةأالبالغ  عامل هي ه،صعيمكان  
التي النتائج حتقيق من ومتكينه انصنإالحريات  

الهجرة من جتعل القانونية القيود نأاغري  دها.صين
صعب خماطرة.  صاءإاوي الذين ضخاصأالعداد أاح
عوامل نألالبيئية،  غوطصالمن  ًهرباينتقلون  

الفقر. يماصل ونتقال، لاقرار  يف تدخل خرىأا
ض نأاغري   ريصتن أصاالبهذا  املتوفرة التقديرات بع
باب بيئية.صأعداد املهاجرين لأاىل ارتفاعإا

تلحتمااديادزباًصياتبط ترلبيئية اطغوصلو اأا
ضيلط رابالذا هأناريغات. اعرشالوب صن
صالافوظرأثريالتع صيخبل ، ًارشمبا يصياصلادقت
رادأفالض رعتن مد زيتي تالة يلحاملل وامعوال
ي.ئيبالوردهتالار آثلاتعمتجواملات اعمواجل

اخللل الناجم عن الأحداث املناخية املتطرفة
وقوع تلاحتمامن  البيئي التدهور اعفصيقد  
ىلإاافصترة  ّمدمثار آابتي أاوياخلطرية،  حداثأال

التحليل ريصويعاملنا.  دّتتهدالتي  املزمنة املخاطر 
ضخاصأالعدد  يف املائة يف 10بة صبنزيادة  نأاىلإا
نأاميكن املتطرفة املناخية حداثأالمن  رين رّشاملت
ض  ىلإاديؤوت قيمة يف ًتقريبااملائة  يف 2بة صبنانخفا

رشية  التنمية دليل  ثرأالذلك يكونصوبلد.  يألالب
رشية  التنمية ذات البلدان وعلى الدخل على بالغ  الب
طة. صاملتو
ىلعاوي صتالبداث حأالذه هاء بأعاع قتل و
راءجنماةوفالوأاةابصإالرطخفع. يماجل
ي،صأراالق لزوانة، ياتعالاح ريوالات، انصيفال
يف يماصلو،ننيصملاوءاصلناولأطفالالتطاما ث أكا
نيصناجلني باواة صاملدم عتلاوحرية. قفالات ئفال
وارقفالأنانيبتة يعيبطالوارث كالار ثآال ّمحتيف  
وارد،املى لعول صاحلويف  ر،اطخمللض رعتاليف  
باصحعلى تي أاتما ًاكثري، ضلفراوت ناإمكالايف و
ار.رشأوالر اطخاملن مد زيملاهصّرعوتة، أارامل


 يف 10بة صزيادة بن


سخاصأاملائة يف عدد ال
رض 
أحداثرين من الاملت ّ

أنااملناخية املتطرفة ميكن  
بةصبنس ىل انخفاإادي ؤوت
قيمة يف ًتقريبااملائة  يف 2

أيية لرضدليل التنمية الب
ثرأايكون لذلك صبلد. و

بالغ على الدخل وعلى  
ية رضالبلدان ذات التنمية الب

طةصاملتو

9ملحة عامة 
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تلبية احتياجات تنظيم  


،2050ة بحلول عام رضأال

س هم يف تخفيصتص


يدصأكاانبعاثات ثاين 


بة قدرهاصالكربون بن


لّاملعدعن  املائة يف 17

احلايل

طفالأالعلى  املناخية حداثأالعباء أاوتقع  
تلوحااملزمنة  التغذية وءصثار آانأل، ًاصيأا
حصوتومكاناتهم. إامن حتد ةصالدراعن  نقطاعلا

صة البيانات  صدمات نأاالنامية بالبلدان اخلا التي ال
طفالأالخراج إاىلإارشأالتدفع  الدخل على ثرؤوت

ض  عصيخعام،  وبوجه .ضاملدارمن   رشأالتعر
صدمات يةصاملعي ض على وقدرتها لل منها النهو

صدمة،  نوع منها كثرية، وظروف لعوامل  ال
صادية لاواحلالة  املال ضأاورجتماعية، لواقت

جهود وفعالية النظامي، غري والدعم جتماعي،لا
عادة البناء.إاغاثة وإال

التمثيل  يف التوازن وعدم الإجناب خيار التمكني: 
يصياصال
ويف نيصاجلنمن  كل دوارأايف تلّالتحوت  ّدأا

ض التمكني  البيئية تدامةصلانيصحتىل إاالبلدان  ببع
صاف واإوال رشية.لن رتقاء بالتنمية الب

صاف بني املرإال ة والرجلأان
ذاهيف  بصحُيذي الني صناجلني بوارق فالل يدل
يظهر ،ًابلد 145ام عالذا هلل مصد وقر، ريقتال
بني ةااصملاإااصمى مد صحة همة ومعديف بية جنالال
يتالدان لباليف  أةاراملن ألمهملامعالذا وهني. صناجل
تنجب بجناإاااإصلت تو لعلىبط وصلتعميمىل ا
صعيد علىب صمكاحققت قد و، دلوألامن قل أاًادعد
ازاتغات اثعبانض يفختويف  ل،فطوالأمالة حص
ا،وبوكد، نلايوت، ضونتيففراري. احلض ابتحلا
صحةباية لعناافقامرفر تتوحيث ، ضيوصيرموو ل
تلّمعدت صنخفا، حلملامنع ئل اصووبية جناإلا
أناريغة. أارمإالكلنديولن مل أقاىلإاةوبصاخل
صعيد ااهذعلى حة ملتااتنامكاإلا لتلبية فيةكاغري ل
امعواقالويف  امل.عالاء حأنافلتخميف  اتاجيتحلا

ضصنكاين كاصلالنموانأايظهر  تلّمعدىل إاينخف
ض كفيلة  يراحلراضحتبالاتازغات ثانبعاابتخفي
ابجنإالار يخان كولةيالاحلات ويتصاملدون  امىل إا
ةرشألاتنظيمت جاحتيااتلبيةو.أةاملراىلإاد يعو
ضيف هم صتص،2050ام عول لحب ينثات ثانبعااتخفي
لّدعاملن عة ائامليف  17ها رقدبة صبنن بولكرايدصأكا
ايل. احل

ًاصيأانيصاجلنبني الفوارق دليل ضويقي
نأانّيويبي، صياصالالقرار  اتخاذ يف ةأااملراركة صم
خمتلفة نحاءأايف الرجل عن خرةأامتتزال  لة أااملر
صحراء  جنوب منطقة يف يماصل والعامل،  من  ال
العربية. والبلدان ياصآاوجنوب  الكربى فريقيةأال

والتمكني. تدامةصلاعلى بالغة ثارآاالواقع ولهذا 

العبء ةأااملرل  ّتتحمحيان، أالمن  الكثري ففي 
ض من ثكأاوهي  املوارد، جتميع يف كربأال يتعر

من ثكأاوهي املغلقة، ماكنأاليف  امللوث للهواء 
املوارد نأصابتتخذ  التي القرارات مبفاعيل ثرأايت

نأاًخراؤومجريت أااتصدراوتظهر  الطبيعية. 
لكن ،ًجدامهمة  يصياصالالقرار  يف ةأااملراركة صم
يف ةأافاملروفعاليتها.  اركةصاملهذه  نوعية هو همأال

البيئة، يةصبقًكبرياًاهتماماتبدي  حيانأالمن  الكثري 
صوالبيئية،  اتصياصالوتدعم   البيئة. يرشملنات  ّوت
ويف يةصياصالت لاملجايف  اركتهاصمتي أاتقد  لذلك 

ثارآالها البيئة، على بفوائد احلكومية غري املنظمات 
لفية.أالمنائية لإهداف الأافية على جميع الصإا

عادةإاهي بل باجلديدة، تصليفكار أالوهذه  
ة.أاللمراحلقيقية  احلريات يعصتوهمية أاعلى  كيدأات
معنوية قيمة هي يصياصالالقرار  يف ةأااملراركة صفم
من واحلد التمكني جلأامن  للعمل هامة يلةصوو

التدهور البيئي. 

 يف النفوذؤوعدم التكاف
رشية التنمية تقرير تناولها كثرية وجهأاللتمكني الب
جرائيةإوالالنظامية  الدميقراطية منها ،2010لعام  
على اركةصاملوعملية  الوطني، توىصاملعلى  
على يصياصالالتمكني  نأانّيتبوقد  ي.ّاملحلتوى صامل
ني صحتيف  همصيالوطني  ودون الوطني توىصامل
فرشبعديدة،  اتصدرانّيوتبالبيئية.  تدامةصلا

نظمةأالن أااملحلية،  الظروف اختالف عن النظر 
اءلةصملًوعاصخنظمة أالث كأاعادة هي الدميقراطية 
املدنية. احلريات لدعم ًتعداداصاها ثكأاواملقرتعني  
ثكأاهم والفقراء عفاءصالن أايف كلةصاملوتبقى  
نظمةأاليف  حتى البيئي التدهور من رينرشاملت

صالح  نألالدميقراطية   لواحتياجاتهم  ءلؤوهم
ة العامة.صياصولويات الأامنصتدخل عادة 
توزيع يف اواةصاملعدم  نأاعلى كثرية ةّدلأوال

دّيحدية، صياصالات صصؤواملمن صيما صل ولطة، صال
جمموعة يف ووجهتها البيئية ائرصواخلالفوائد  طبيعة 
التدهور ثارآانأايعني  وهذا والظروف. البلدان من 
صيب البيئي  الفئات من ثكأاواملحرومني الفقراء ت
ضألجري أاحتليل ضوخلخرى. أال هذا غرا

صافإالن أاىلإابلد  100مل صوالتقرير   توزيع يف ن
منها البيئة، صعيد على لصفأابنتائج  تيأايلطة صال

صول مكاناتإازيادة   واحلد النظيفة، املياه على احل
ض ي،صراأالتدهور  من  الوفيات عدد وتخفي
والهواء املغلقة ماكنأاليف  الهواء تلوث جراء من 

زرآاللتع صواجمال  ىلإاري صيما  ذلك ويف الطلق. 
تدامة البيئية.صلي التمكني وارشيجابي بني عنإال

شرية  10 ص2011تقرير التنمية الب ملخ



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

  

 

 

  

 

 

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
      
       
       
      
     

      
      

    
     
     
      

 
      

  
      
       
     
         
      
       

 
      

محصإمكانات كثرية تا
صول على الطاقة  بزيادة احل

رضاراحلاق إ 
أا من غري 

يمة بالبيئةصج

ملحة عامة 

صل خيارات •	يجابي: البيئةإزر الآاع التشام هي املركزية بكةصالعن الف
شريةشنإوال الطاقة مداداتإامنيأابتمح صتجمدية  خيارات اف والتنمية الب

ثريأاتغري  من معقولة بتكاليف الفقرية رشأالل
يذكر على املناخ. يف احلكومات اعتمدت املذكورة، التحديات زاءإا

للجميع احلديثة يةصاصأالالطاقة  خدمات منيأات •	اتصصؤووماملدين  املجتمع ومنظمات عديدة بلدان
رشكاء ضاخلاالقطاع   بةصبنل إاالكربون  يدصكأاثاين  انبعاثات يزيد لجتمع ًهجاُنالتنمية  يف وال
صافإوالالبيئية  تدامةصلابني  رشية، والتنمية ن توىصلتزامات على ملخذ باأاذا إا يف املائة، 0.8الب
ة العامة.صياصالرشالعنايف  بصمكاحتقق  رتاتيجياتصاخالل  من 

صلت وقد بصحد ّحتدالناجعة  احللول كانت ذاإاوالثالثة.   نقطة ىلإاالعاملية الطاقة مداداتإاو
صة وبلغت ،2010عام  يف ل ّحتوبالتجارب خذأالوري رشالمن  يبقى الظروف،  دةّاملتجدالطاقة  ح
منؤوتالعاملية،  الطاقة جمموع من املائة يف 25مكاناتإاعلى تنطوي التي والوطنية املحلية 
ويبقى الكهرباء. احتياجات من املائة يف 18حواىل  على تطبيقها ميكن التي باملبادئ خذأوالالنجاح،  
صول زيادة وريرشالمن  اتصصؤومبناء  وريرشالومن  الظروف. جميع  مداداتإالهذه  على احل
يف  الفقراء حياة نيصلتحاملطلوبة  عةرشوالبالكمية  لتطبيق املجال احصفإاواملحلي  توىصاملعلى  املةص
تقبل. صواملرش احلاالعامة ةصياصالصالحات إاوالناجحة  بتكاراتلا

توى الوطني.صعلى امل
ب التدهور البيئيّجتن لع صوابرنامج  هو العامة ةصياصالوبرنامج 
حلماية تدابري بني البيئي التدهور جتنب تدابري ع ّتتنو غري التقرير. هذا يف البحث من حقه يفائهإلجمال 
على الغابات دارةإالتعزيز وتدابري جناب،إالخيار   يف هي التقرير هذا مهاّيقدالتي  افةصاملالقيمة  نأا
يف للتكيف خرىأاواملحلية،  املجتمعات توىصم تدامةصلايف بصمكاحتقق  رتاتيجياتصاحتديد 
ت الكوارث.لحا صافإوالالبيئية  رشية، والتنمية ن جناحها ثبت الب
ولصاحليف  قاحلاهنوماب، جنإالوق قحف اجتماعية حتديات من نواجهه ما معاجلة يف
صحةات ماخدعلى  يصاصأاطرشهي ، بيةجناإلال صادية ائرصاخلمع  بالتكيف وذلك وبيئية، واقت
.لبيئيارهولتدابّجتنيف هم صيقد ة أاملرالتمكني يف املعتمدة هجُالنهم صتل بحيث  بتجاوزها، بل ل
مثلةألاو .لملناابعيدض ليل ملجاااهذيف ن ّصلتحاو صافإالحتقيق  يف بل ب،صفحالبيئية  تدامةصلا ن
صحيةافقاملراماتخدصانيةمكاإاعلىة كثري ئمةلقاال رشية.  والتنمية جراءاتإالحول  ضالنقاثراء إولالب
صحةات ماخدمي لتقد فيةاصإاليفبتكابية جناإلال العملية مثلةأالمن  جمموعة مّنقدتنفيذها،  ميكن التي
يف ملحلياملجتمعاكارشإاهميةأاعلى و، ةهيدز جتاوز رتاتيجيةصاتطبيق  يف النجاح مدى تظهر التي
ض ا،ًمثال، ضيدبنغالففي  .ملهمةاههذ لمعدنخف يجابيإالزر آاالتع صمواوحتديد  ائرصاخلت لاحتما
صوا امعيف  ةأارمإالكلدات لو 6.6من بة خل الطاقة مثل مثلةأالهذه  ومن الثالثة. رشالعنابني 

نظمت قدو .2009ام عيف  داتلو 2.4ىل إا 1975 احلديثة. 
فريلتوت ناعاإلامتّقدوعية لتواتحمالمة حلكوا

صول على الطاقة احلديثة عيةجتمالاليدلتقااعلىثري أالتاوحلمل امنعئل اصواحل
رشية. التنمية يف عنه غنى لرش عنهي  الطاقة  نمام عالي أارالادة قع مات صاقناملق ريطن عالب
غري تمنظمامن طني صناو،منيّمعلوينيني دةدقا، ضخصمليار  1.5حواىل  يزال لذلك،  ومع 
.نيصجلنامن مية حكومن حمرومني العامل، كانصض مُخمن  ثكأاي أا
،ملحلياملجتمعاىتوصمعلى ت بالغااةرادإاماأاالذين فئة يف احلرمان هذا ّتدصويالطاقة.  مداداتإا
لبيئيارهوللتدحد ع صويف هم صتن أافيمكن ىلإايفتقر حيث بعاد،أالد ّمتعدفقر  تلحاون صيعي

بةلتجرانأاغري.نبولكراتثانبعااتخفيف و.ضخاصأاصل ثالثةأا من ضخصالطاقة 
صاإايفهم صين أاميكنلنهج ااهذن أاتظهر الطاقة منيأاتبني  لةصللمفاورة رشمن  هل  تلفئااءق
ض  طرملخااههذب ّلتجنو .هاصتهمية ديازيف وة صملهماكدؤونفنحن  .لبالطبع  الكربون؟ انبعاثات وخف

صول زيادة بني العالقة ّنأا ةرادإانظميد حتديف كة راصملايعصتوهمية أاكد ؤونوازدياد الطاقة على احل
ارقفإايف انعمإالدم عان مصوا، ذهيفنوتات ابغالمكاناتإافمغلوطة.  عالقة هي الكربون انبعاثات 
صول بزيادة محصتكثرية   دراموعلى تعتمد لتي اتلفئااوة لفقرياتلفئااغري  من الطاقة على احل
.تبالغاايمة بالبيئة:صار جرشأاحلاقإا

11
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الطرق التقليدية املعتمدة  


ات البيئية صياصيف تقييم ال


نبعاثاتلثار اآا على ّقد تدل


تقبل، ولكنها صيف امل


ايا التوزيع. صتغفل ق

صادلات اصياصؤكد ووت 
قت

رض أال 
هميةأااحة على رضخ

صاف واال 
حتواء،لإن


ي يف صونحن نقرتح امل


جتاهلهذا ا

بفعل فممكن الكوارث، تلحايف  فّالتكيما أا
صافإوالف ّالتكيتدابري  من عةصواجمموعة   ن
جتماعية.لاللحماية املبتكرة واخلطط املتاحة 
صدتدابري  ومن  حصملخرائط  عصوللكوارث  يّالت
املحلي املجتمع توىصمعلى  الكوارث عصموا
ها.ؤوبنااملعاد  صولأاللاملتوازن  التوزيع عادةإاو
لمناذج  ىلإال  ّالتحوعلى  التجارب جعتصو

•	يف همصتاجلهود  وهذه املخاطر. دارةإايف مركزية 
يماصل وه، رشعنابجميع  املحلي املجتمع متكني 
•	عصويف  اركةصاملعلى  بالرتكيز وذلك ة،أااملر

املجتمعات تطيعصوتالقرارات.  واتخاذ اخلطط 
•	بطرق الكوارث بفعل ر ّتدمما  بناء تعيد نأااملحلية 

حتد من الفوارق القائمة. 

منائي:إذج العادة النظر يف النمإا
ك التغيريّحمر
واملجموعات فرادأالبني  عةصاصالالفوارق  ي ّدؤوت

ًحتدياوتطرح  البيئية، املخاطر تفاقم ىلإاوالبلدان 
يبقى املجال نأاغري العامة. ةصياصالصعيد  على ًكبريا
الظروف تبدو كثرية، ٍنواحففي  ل.ؤوللتفاًمفتوحا
مبا م،ّللتقدى صموقت  يأامن ثكأاةأامهياحلالية  

ض يف مبتكرة ومبادرات اتصياصمن  عتمدُي بع
ًجريئاًفكرايتطلب  ضالنقايف  ع ّصوالتوالعامل.  نحاءأا
تدامةصاملالتنمية  نأصاباملتحدة  ممأالمتر ؤومية صع

.2015عام  تعقب التي احلقبة وفجر (20+)ريو  
بالتنمية لالرتقاء جديدة يةؤورالتقرير  هذا مّويقد

رشية  صافإوالالبيئية  تدامةصلامنظور من الب ن
صعيدين وعلى .ًمعا من بد لواملحلي،  الوطني ال
صافإالع صو صميم  عملية صلب يف ن اتصياصالت

نيصلتحاعفة صاملثار آالاب صحويف  والربامج، 
على ماأاوالقانونية. يةصياصالاحلياة  على التمكني 
صعيد  صيورة رشكد ؤوفنالعاملي،  ال املزيد ضتخ
وتعزيز امللحة، البيئية املخاطر ملعاجلة املوارد من 
صافإال يف املحرومة والفئات البلدان ومتثيل ن

صي  موارد التمويل.ض قرارات تخ

صافإالمبادئ  دمج صاد لاات صياصيف  ن رضأالقت خ
التقرير هذا يتناولها التي يةصالرئييع صاملوامن  
صافإالمبادئ  دمج ورةرش التي اتصياصاليف  ن
تقييم يف املعتمدة التقليدية فالطرق بالبيئة. عنىُت
فهذه  املطلوبة. بالفعالية تصليالبيئية  اتصياصال

تقبل،صامليف  نبعاثاتلاثارآاعلى ّتدلقد  الطرق
هذه تتناول وعندما التوزيع. اياصقتغفل  ولكنها 
بتقييم تكتفي فهي الفئات، خمتلف على البيئية ثارآال

صادلااتصياصكد ؤووتفراد. أالدخل  على ثارآال قت
صاف إالهمية أاعلى احةرشرش خأال حتواء،لوان

جتاه.لي يف هذا اصونحن نقرتح امل
ىلإاديؤوتن أاميكن التي يةصالرئياملبادئ  دّوتتعد
صافإالمبادئ  دمج  من القرار اتخاذ عملية يف ن
صلحة صحابأارشاكإاخالل  ومن التحليل. يف امل

هذه املبادئ: 
من بالدخل املرتبطة غري الرفاه بعادأاحتليل 
بعاد.أدوات مثل دليل الفقر املتعدد الأاخالل 
رشة املفاعيل حتليل  رشة  وغري املبا ةصياصللاملبا
العامة.  
ض  لياتآاحتليل رين.رشاملتض خاصأاللالتعوي

نأاحتملُيالتي  املناخية حداثأالخماطر  حتليل 	•	
يكون لها وقع الكوارث. 

يتناول مبكر حتليل جراءإاوري رشالومن  
ات املعتمدة على التوزيع والبيئة.صياصنتائج ال

 امتيازل منة: حق آابيئة نظيفة و
اتريصالديف البيئية احلقوق ضتكرييتطلب

رشيعات   متكني همهاأاجراءاتإاالوطنيةوالت
ًبلدا 120ويعتمد  احلقوق. هذه حماية من املواطنني 
وتعمد بيئية. معايري على ّضتناتري صدقل أالعلى  
يحةرشًحكاماأااتريهاصدمن صتتل كثرية  بلدان 
توريةصالدحكام أالري صتفىل إاالبيئية، احلقوق نأصاب

يف  باحلق تعرتف بطريقة الفردية باحلقوق املتعلقة 
ليمة. صبيئة 
اوية صاملتباحلقوق  تورصالديف  عرتافلوا
تفادةصلاتعود لذ إااواة،صامليعزز  ليمةصبيئة  يف
كلفتها. ديدصتتطيع صيمن  على ًحكرااملوارد  من 
نأاميكن القانوين طارإاليف  احلق هذا ضوتكري
على ثرؤوين أاواحلكومية  ولوياتأالوجهة  رّييغ

صي  املوارد. ضتخ
ليمةصببيئة  القانوين عرتافلاىل إاافةصإاو

صحية،   منها ائلصبوات صصؤواملمتكني  من ّبدل و
عرتافلواتقل صومعادل  ائيصقنظام  اءصنإا

صول يف باحلق  احلكومات من املعلومات على احل
رشكات.   املزيد  نحو الدويل املجتمع ريصويوال

صول يف باحلق عرتافلامن املعلومات على احل
البيئية.  

اءلة صاركة واملصامل
يةصاصأالمات  ّاملقومن  هي ك ّوالتحرالقرار  حرية
رشية التنمية يف  تقرير يف ورد بماصحوهي،  الب

رشية التنمية  يلةصوومعنوية  قيمة ،2010لعام  الب
توزيع  يف عةصاصالفالفوارق  واء.صحد  على عملية 

شرية  12 ص2011تقرير التنمية الب ملخ
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رضيبة على سفر  



املعامالت بالعمالت عند


أدنى، ومن غرياحد  

افية،صإادارية إاتكاليف  


ًأن يحقق مردودااميكن  

40 قدره ًافياصإاًنوياص


ر. وما منلمليار دو


ن يلبيأاخر ميكن آاخيار  


احتياجات التمويل اجلديدة  


افية التي يجريصإوال


أكيد على طبيعتها امللحةاالت

ات الدوليةصيف املناق

ملحة عامة 

موالأالزيادة  هميةأاعلى الرتكيز مع تثمارصلالائرصاخلتوزيع  يف فوارق ىلإاديؤوتلطة صال
وبناء تثمارصلالجعة صاملالبيئة  ودعم العامة بنتائج تيأاين أافيمكن التمكني ماأاالبيئية. والفوائد 

صافاإاث كأايجابيةإا القدرات املحلية. والدميقراطية البيئة. صعيد على ًن
صد  يتعذر •	اجلميع ملصتوطنية  اتصصؤومتتطلب  ولكنها مهمة،  على املحلي والعام ضاخلانفاق إالر
البيانات، يف ضالنقظل  يف البيئية تدامةصلارة،رشاملتالفئات  حيال يماصل واءلة، صللمع صوتخ
املبالغ ابصبحل إامح صتل املتاحة  واملعلومات املدين املجتمع متكني بهدف وذلك اء،صالنومنها  
مية.صمنائية الرإاعدة الصطار املإاالواردة يف العام. يأاالرمتناول  يف املعلومات عصومن  

رشوطومن   تعذر ىلإاةأاواملجزاملعقدة  التمويل ليةآاديؤوت •	وجود اركةصللميةصاصأالال
صد  نفتاحلامن جو يف راءآاللتبدل  املةصات صصؤوم لتزاماتلاويف فعاليته. من ّوحتدنفاق إالر
يف كما منائية،إالاعدة صاملتقدمي  نأصابابقة صالمامأاكثرية تزال لاحلواجز  نأاغري فافية.صوال
تفادةصلاميكن كثرية ضدرو، ضوباريكرا أاات رّيالتغمن الرغم وعلى الفعلية.اركة صامل
منها. املجال احصفإلاجلهود  تكثيف من ّبدل يجابية، إال

حتياجاتلاحجم على دلةأالقلة رغم كانصكالي، صاملايف  املحرومة الفئات لتزويد
صورة تبدو وقيمتها، دةّدصاملواملبالغ  لتزاماتلوادورها لتفعيل الالزمة ائلصبالوصليني،أال ال
طارإايف نفقُيما  بني حيقةصفالهوة  حة.صواالعامة  تفعيل هميةأاكدؤوتالتي  دلةأالوتتزايد  يطه.صوتن
الالزمة تثماراتصلوامية صالرمنائية إالاعدة صاملذاتها، بحد اركةصاملهذه  أهميةلة، أااملراركة صم

الطاقة موارد منيأاوتاملناخ،  رّيتغثار آاملعاجلة خرى.أاتلجمايفتدامةصمنتائجحتقيقيفولدورها 
وخدمات املياه مداداتإامنيأاوتالكربون،  ةصاملنخفعوب،صاللهموم  احلكومات تجيبصتوحيث  
صحي، فرشالزدهارلة أااملهيفالبيئة  التغيري. تلاحتماتزداد   حجم بني الهوة من عمقأاوهي ال
صعيد على اءلةصاملتعزز  بيئة هي املدين املجتمع  على نفاقإفالتثمار. صلاواحتياجات لتزاماتلاال
صحافة حرية جعصوتوالعاملي،  والوطني املحلي  صادر ال  1.6يتجاوز  لالكربون  ةصاملنخفالطاقة  م
حتياجات،لالتقديرات دنىأالاحلد  من املائة يف اركةصاملهيل صوتالعام  يأاالرلتوعية  وريةرشال

املناخ رّيتغمع  التكيف على نفاقإاليقارب  بينماالعامة.  
تقديرات من املائة يف 11ثاره آاحدة  من والتخفيف 

صحي، فرشوالاملياه  حالة يف أمااحتياجات. لاأين نحن؟ اتثمارات: صلمتويل ا ال
منائيةإالاعدة صاملوالتزامات  بكثري، قلأافاملبالغ تدامةصلاوع صموحول  الدائرة اتصاملناقتطرح  

ة تقارب التكاليف التقديرية.ّميصالراجلهة هي فما والتمويل. الكلفة حول كثرية ئلةصأا
يجب الذي وما التمويل، توفر نأابها يجدر التي 

صافإالفمبادئ  التمويل. طريقة هي وما متويله،  رضيبة التمويل: فجوة دصن من  املعامالت على ال
ة عمليةصياصىل إامعة لفكرة  البلدان ىلإااملوارد من كبرية كميات حتويل تلزمصت

صافإامن لتتمكن الفقرية،  املتاحة املوارد يف ضوالنقالتمويل  فجوة دصيتطلب  منيأاتيف  اجلميع ن
هذا يوثقها التي والتحديات احلرمان وجهأاملعاجلة تدابري تكاليف ديدصتومن  والطاقة، املياه مدادتإا

همأاومن جديدة. ضفرمن  تفادةصلاالتقرير ثاره.آاةّاملناخ والتخفيف من حدرّيف مع تغّالتكي
ض  املطروحة فكارأالربع عرب:أامناط التمويلأا من حتليل ضتخلصوت التعامل على يبةرشفر
التنمية تقرير يف الفكرة هذه ثريتأافقد بالعمالت. خامتهاصعلى  تثمارصلااحتياجات  تتجاوز ل	•	

رشية قطاعات على ًحالياتنفق  التي املبالغ حجم  على تحوذصتاحلني  ذلك ومنذ ،1994لعام  الب
يف به خذؤويًعملياًخياراباعتبارها  متزايد، اهتمام وتقديرات كري.صالعكالقطاع خرى،أا
صول لتعميم الالزمة نويةصالتثمارات صلا حدثت التي املالية زمةأالعادت أاوالعامة.  ةصياصالاحل

كدتأافقرتاح، لاهذا ىلإاهتماملاتوجيه ًخراؤومواحد من قلأاتبقى احلديثة الطاقة موارد على 
هميته وجدوى تطبيقه يف الوقت الراهن.أاعلى ًنوياصنفق ُيالذي  الدعم قيمة من ثمانية على 

جنبيةأالبالعمالت التعامل يبدو واليوم حفوري.أالوقود ال
املركزية، وابطصوالالتنظيم،  من ملزيد ًعاصخاهميةأالبالغ  ًارشعنالعام  القطاع التزام عتربُي 	•	
ض خاءص) ض  صبحأابحيث واملعايري، القطاع يعترب بينما املانحني(، بع ًجراءإايبة رشالفر
صدراضاخلا ييدأابالتيحظى  فهو عنده. التوقف يجدر ًممكناللتمويل، ًياصورئيًياصاصأاًم

الرائد الفريق من يماصل وتويات، صاملعلى أاعلى  احلافز دور ديؤوين أاالعام للقطاع وميكن 

13
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 8كل صال

حتياجات لتكفي لتغطية ال مية صاعدة الإمنائية الرصامل
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صدر: صادي؛لاامليدان  يف والتنمية التعاون منظمة :ضباريالعامل،  يف الطاقة توقعات ،2010الدولية،  الطاقة وكالة امل التقييم ؛2010املائية،  باملوارد املعنية املتحدة الأمم جلنة قت
صحي فرشللالعاملي  نويصال رشب؛ ومياه ال صحة منظمة ل:صأفانتائج  لتحقيق املوارد توجيه ال صادية لاؤونصوالإدارة االعاملية؛ ال ،2010املتحدة،  أمماللالتابعة  جتماعيةلواقت

صادي.لإبالغ الدائنني ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ااإنقاذ الكوكب، نيويورك: الأمم املتحدة؛ قاعدة بيانات نظاماتعزيز التنمية و قت

ًبلدا 63م صتالتي  للتنمية، املبتكر بالتمويل املعني 
صني،  ملانيا،أامنها  املتحدة، واململكة ا،صوفرنوال

الرفيع اريصتصلاالفريق واقرتح واليابان. 
جراءاتإابتمويل املعني املتحدة ممأاللتوى صامل

25بني  يرتاوح مبلغ اقتطاع املناخ رّيتغمواجهة  
صه يبةرشالهذه  قيمة من املائة يف 50و صي وتخ

من والتخفيف املناخ رّيتغمع  فّالتكيتدابري  لتمويل 
ثاره يف البلدان النامية.آاحدة 

ض نأاًخراؤومجريناهأاحتليل ويظهر  فر
لدنى أاحد  عند بالعمالت املعامالت على يبةرش

داريةإاتكاليف غري ومن املائة، يف 0.005يتجاوز  
قدره ًافياصإاًنوياصًمردودايحقق  نأاميكن افيةصإا

احلجم، بهذا خرآاخيار  من وما ر.لدومليار  40

افيةصإوالاجلديدة  التمويل احتياجات يلبي نأاميكن 
اتصاملناقيف  امللحة طبيعتها على كيدأاالتيجري  التي 

الدولية. 
ض  محصوي على القبيل هذا من يبةرشفر

وقد كبرية. يراداتإابتحقيق املالية املعامالت 
جمموعة يف اءصعأالالبلدان غالبية تصفر

رشين   املعامالت من النوع هذا على يبةرشالع
نطاق يعصتوجدوى  الدويل النقد صندوق د ّكأاو

احللول ومن دارية.إالالناحية  من يبةرشالهذه  
ض  املطروحة  على املائة يف 0.05قيمتها  يبةرشفر
يف اهمصيجراء إاكوالدولية،  املحلية املالية املعامالت 
600بني  التقديرية قيمتها ترتاوح إيراداتاحتقيق  
ر. لمليار دو 700و

شرية 14 ص 2011 تقرير التنمية الب ملخ
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ضخااهتمام  على تحوذصتالتي  احللول ومن 
ض من جزء حتويل ًاصيأا صة حبصالحقوق  فائ اخلا

جراءإاوهو نقود. ىلإاالدويل النقد صندوق لدى 
للحكومات رلدومليار  75قيمتها  يراداتإايحقق 
على كلفة يأاغري من وأاتذكر لبكلفة  اهمةصامل

صة حبصالحقوق  وميزة ميزانياتها.  نهاأااخلا
النقدي، التوازن عادةإايف همصتن أاميكن يلةصو

من يلةصالوهذه  على الطلب تيأاين أااملتوقع ومن 
صادات   تنويع  يف ترغب التي ئةصالناوق صالاقت

حتياطي لديها.لا

صاف وإجل الأاصالحات من إا صوت اجلميعإان عالء 
صل التي الفجوة ييقصتيتطلب   •	ولنيؤصواملبني  تف
واتخاذ اتصاملفاوجراء إاوات صياصالصنع  عن 

التدهور ثارآلًاصتعرالفئات  دصأاوالقرارات،  
العاملية دارةإاليف  اءلةصاملأامبدتطبيق  البيئي، 
 •	هي مناإاكلة،صاملّحتلل وحدها  اءلةصواملللبيئة.  
دارةإاللفعال  عاملي نظام بناء يف يصاصأارش عن
•	يتوخاها التي النتائج يحقق والبيئية، جتماعيةلا

اجلميع.
صافإالني صلتحتدابري  اتخاذ ىلإاندعو ونحن  ن

صوت عالءإاو صول يف ال •	بهدف التمويل على احل
دعم اجلهود املبذولة ملكافحة التدهور البيئي. 

اعطقالن أااومب .ًداجةوريرشةصااخلوارد وامل
إىلاواردة الة يالاملات قدفتالم ظعمدر صمضااخل
منطهاوتفقالتداههذحجم قف يتو، قةلطااعقطا
ضإىلا فيها نوتثمرصملاهايرما على طق ملناابع
ىقبتصالح، صإاريغن ومرادات. يإاور اطخمن م
صواتناإمكاا نحو علىعة ّزمويل لتمواعلىل حل
وارقفالاع صاتىل إاؤديوتفدان، لبالني بوازن تمري غ
صالانماصأهميةاؤوياا  تفقاتديف ف إن كدهذو.ئمةلقا
بجلذجعة صملافولظراتهيئة و،مةلعااتارتثماصلا
.تقبلصملايف صة خلاات ارتثماصلا

صافإالأامبدحة. صواوالنتيجة   لأامبدهو  ن
جيعها. صوتالدولية  املالية التدفقات لتوجيه عنه غنى 
لتمكني وريرشات صصؤواملبناء  يف الدعم نإاكما

احلوافز وتقدمي اتصياصالع صومن  النامية البلدان 
حركة حلماية الالزمة دارةإالليات آاوالفعالة.  
صوت عالءإابمح صتن أايجب  الدويل التمويل  ال
جتماعية.لاءلة اصوامل
املبذولة اجلهود نطاق يعصلتوحقيقي  عىصمي أاو
املزج على يرتكز نأايجب املناخ رّيتغمواجهة  يف 
العامة املوارد بني والدولية، املحلية املوارد بني 

صة،  ض.  املنح موارد بني واخلا مانصولوالقرو

صافإال صول يف ن الدولية املالية املوارد على احل
ىلإاالتقرير هذا يدعو تخدامها،صايف  والكفاءة 
صلحة صحابأامتكني  املوارد مزج من املحليني امل
صناديق البلدان. توىصمعلى   املعنية الوطنية وال
املحلية املوارد مزج عملية هلصتن أاميكن  باملناخ 

صة، العامة واملوارد والدولية،  وموارد واخلا
ض. املنح  اءلةصاملمان صلوري رشوهذا  والقرو
صعيد على  من يجابيةإالالنتائج  وحتقيق املحلي ال

التوزيع.
على بالرتكيز ًمقرتحاالتقرير  هذا منصويت

البلدان توىصمعلى  دواتأالمن  جمموعات ربعأا
 يف هذا الربنامج: ًي قدماصللم

ض رتاتيجياتصااعتماد  وتعزيز نبعاثاتلاخلف
بني التوفيق هدفها املناخ رّيتغزاء إااملناعة  

رشية،  التنمية هدافأا صاف، إوالالب فّوالتكين
 املناخ. رّيمع تغ
رشاكات بناء ضواخلاالعام  القطاعني بني ال

رشكات.رش أمال الض أاجلذب ر  وال
ملواجهة تثماراتصلاهيلصلتجراءات إااتخاذ
صافإاللتحقيق  املناخ رّيتغ الدويل التمويل يف ن

العام. 
صد التنفيذ يقصتن بالغإالونظم والر

املدى على املرجوة النتائج لتحقيق والتدقيق، 
املحليني كانصالجتاه  اءلةصاملمان صوالطويل  

رشكاء.  وال
لتعميم عاملية مبادرة اتخاذ ىلإاندعو ًخرياأاو

صول  توفري منها الهدف يكون الطاقة على احل
الدعوة خالل من للجميع، الطاقة مداداتإا

توىصمعلى  النظيفة الطاقة تطوير ودعم والتوعية، 
انطالقة تكون نأاميكن املبادرة وهذه البلدان. 
التغيري ىلإاالتدريجي  التغيري من ل ّالتحوجلهود  

اجلذري.  

* * *

صاف.إوالتدامة صلاهو  التقرير هذا حمور  وهو ن
رشية التنمية تكون نأاميكن  كيف يبني  ثكأاالب
صافاإاث كأاوتدامة صا التي اررشأالحجم  نّيويب .ًن
كاهل على منها يقع وما البيئي، التدهور فهاّيخل

ًبرناجماالتقرير  ويقرتح عيفة.صوالالفقرية  الفئات 
اخللل، عصموامبعاجلة  أايبدالعامة،  ةصياصلل
حتقق البيئية اكلصاململعاجلة  رتاتيجيةصاع صوو
صافإال رشية.  والتنمية ن عملية ًطرقامن صويتالب

يعصتولنا  نىصفيتاملتكاملة،  هدافأالهذه  لتحقيق 
المة البيئة. صبض اصحرياتنا من غري امل

يعصعى حقيقي لتوصأي ما
نطاق اجلهود املبذولة يف 

املناخ يجب ريمواجهة تغ ّ
أن يرتكز على املزج بنيا

املوارد املحلية والدولية، 
بني املوارد العامة 
صة، بني موارد   واخلا

ساملنح والقرو

15ملحة عامة 
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Afghanistan172
Albania70↑1
Algeria96

Andorra32
Angola148

Antigua and Barbuda60↑1
Argentina45↑1

Armenia86
Australia2

Austria19
Azerbaijan91

Bahamas53
Bahrain42

Bangladesh146
Barbados47

Belarus65
Belgium18

Belize93↑–1
Benin167

Bhutan141↑–1
Bolivia, Plurinational State of108

Bosnia and Herzegovina74
Botswana118↑–1

Brazil84↑1
Brunei Darussalam33

Bulgaria55↑1
Burkina Faso181

Burundi185
Cambodia139↑2
Cameroon150↑1

Canada6
Cape Verde133

Central African Republic179
Chad183↑–1
Chile44

China101
Colombia87↑1
Comoros163

Congo137
Congo, Democratic Republic of the187

Costa Rica69↑–1
Côte d Ivoire170

Croatia46↑–1
Cuba51

Cyprus31
Czech Republic27

Denmark16
Djibouti165↑–1

Dominica81↑–1
Dominican Republic98↑2

Ecuador83
Egypt113↑–1

El Salvador105
Equatorial Guinea136↑–1

Eritrea177
Estonia34

Ethiopia174
Fiji100↑–3

Finland22
Former Yugoslav Republic of Macedonia78↑–2

France20
Gabon106

Gambia168

Georgia75
Germany9

Ghana135↑1
Greece29

Grenada67
Guatemala131

Guinea178
Guinea Bissau176

Guyana117↑2
Haiti158↑1

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

Hungary38
Iceland14↑–1

India134
Indonesia124↑1

Iran, Islamic Republic of88↑–1
Iraq132

Ireland7
Israel17

Italy24
Jamaica79↑–1

Japan12
Jordan95↑–1

Kazakhstan68↑1
Kenya143↑1

Kiribati122
Korea, Republic of15

Kuwait63↑–1
Kyrgyzstan126

Lao People s Democratic Republic138↑1
Latvia43

Lebanon71↑–1
Lesotho160

Liberia182↑1
Libya64↑–10

Liechtenstein8
Lithuania40↑1

Luxembourg25
Madagascar151↑–2

Malawi171
Malaysia61↑3
Maldives109

Mali175
Malta36

Mauritania159↑–1
Mauritius77

Mexico57
Micronesia, Federated States of116

Moldova, Republic of111
Mongolia110

Montenegro54↑1
Morocco130

Mozambique184
Myanmar149↑1

Namibia120↑1
Nepal157↑–1

Netherlands3
New Zealand5

Nicaragua129
Niger186

Nigeria156↑1
Norway1

Occupied Palestinian Territory114
Oman89

Pakistan145
Palau49

Panama58↑1
Papua New Guinea153↑–1

Paraguay107
Peru80↑1

Philippines112↑1
Poland39

Portugal41↑–1
Qatar37

Romania50
Russian Federation66

Rwanda166
Saint Kitts and Nevis72

Saint Lucia82
Saint Vincent and the Grenadines85↑–1

Samoa99
São Tomé and Príncipe144↑–1

Saudi Arabia56↑2
Senegal155

Serbia59↑1
Seychelles52

Sierra Leone180
Singapore26

Slovakia35
Slovenia21

Solomon Islands142
South Africa123↑1

Spain23
Sri Lanka97↑1

Sudan169
Suriname104

Swaziland140↑–2
Sweden10

Switzerland11
Syrian Arab Republic119↑–1

Tajikistan127
Tanzania, United Republic of152↑1

Thailand103
Timor Leste147

Togo162
Tonga90

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

Turkmenistan102
Uganda161
Ukraine76↑3

United Arab Emirates30
United Kingdom28

United States4
Uruguay48

Uzbekistan115
Vanuatu125↑–2

Venezuela, Bolivarian Republic of73
Viet Nam128

Yemen154
Zambia164↑1

Zimbabwe173

                                

  

    

2011و2010 ترتيبها بني عامي رّيوتغ 2011ية لعام رضب دليل التنمية البصترتيب البلدان ح

–3 100  1 54  172  
128  96  66  

31  53  174  
37  163  91  

126  142  114  
1 68  179  1 45  
1 150  27  –1 95  

–1 46  2 98  86  
-

2 139  –1 119  177  
6  187  23  

51  1 152  2  
170  15  34  

–1 69  1 138  17  
1 87  –2 78  83  

137  111  1 70  
–1 63  1 123  9  

122  75  30  
1 143  –1 165  1 60  

43  16  32  
–1 71  –1 81  1 124  

25  133  148  
1 182  166  48  

–10 64  50  115  
1 40  1 164  161  

8  173  3 76  
160  99  –1 88  

36  –1 144  7  
175  –1 85  –1 14  

3 61  72  24  
–2 151  82  –1 153  
–1 113  1 97 ’  107  

130  105  145  
57  35  49  

171  21  42  
109  26  1 84  

2 56  155  47  
28  –2 140  –1 41  

110  169  33  
–1 159  104  18  

77  10  1 55  
184  11  –1 93  

1 149 - 180  146  ’ 

116  52  1 58  
1 120  44  167  

1  1 59  –1 141  
19  101  –1 118  

–1 157  127  181  
186  132  185  

1 156  89  74  
129  106  39  

5  168  108  
1 158  1 135  1 80  

134  67  65  
–1 121  131  103  

38  2 117  102  
3  178  3 92  

1 13  176  – 1 62  
4  –1 136  –1 183  

12  –2 125  162  
154  20  –1 94  

29  1 112  90  
73  147  – 
22  –1 79  

.
مالحظة 

ريتغيأاثوحدم عدىل إاغالفراريصيو،ةحدمومنهجية م اتخدصبابة وصحمت نابياىل إاًادتناصاريلتغااهذد حدقد و 2011إىل ا 2010من منية لزاةلفرتايفًطاهبوو أاًادصعون البلداتيبترريتغىل إاهمصلأاري صت ّّّ

شرية ص 2011 تقرير التنمية الب ملخ 16 
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شريةّأدلا 
ة التنمية الب

رشية  سب دليل التنمية الب الرتتيب ح
رشية  دليل التنمية الب

القيمة 
ساواة رشية معدال بعامل عدم امل سني دليل التنمية الب دليل الفوارق بني اجلن

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة 
رشية مرتفعة جدا ًتنمية ب

الرنويج 
سرتاليا ا أ

هولندا 
يات املتحدة الأمريكية لالو

نيوزيلندا 
كندا 
آيرلندا ا

تاين سليختن
أملانيا ا

سويد  ال
رسا  سوي
اليابان 
(ةسخاية راإدامنطقة )ني سلانغ كونغ هو
سلندا ا آي

جمهورية كوريا 
الدامنرك 

رسائيل ا إ
بلجيكا 
سا  النم
سا  فرن
سلوفينيا 
فنلندا 
سبانيا ا إ
إيطاليا ا

سمربغ  لك
سنغافورة 
يكية ساجلمهورية الت
اململكة املتحدة 

اليونان 
الإمارات العربية املتحدة 

ص  قرب
أندورا ا

سالم  بروين دار ال
ستونيا ا أ

سلوفاكيا 
مالطة 
قطر 

هنغاريا 
بولندا 
ليتوانيا 
الربتغال 
البحرين 

تفيا ل
يليس

الأرجنتني 
كرواتيا 

رشية مرتفعة  تنمية ب
أوروغواي ا
و لبا

رومانيا 
كوبا 
يل سسي

جزر البهاما 
سود  اجلبل الأ
بلغاريا 

سعودية  اململكة العربية ال
سيك  املك
بنما 

6 0.075 1 0.890 0.943 .. 
18 0.136 2 0.856 0.929 .. 
2 0.052 4 0.846 0.910 .. 

47 0.299 23 0.771 0.910 .. 
.. 32 0.195 .. .. 0.908 

20 0.140 12 0.829 0.908 6.. 
33 0.203 6 0.843 0.908 7.. 

.. .. .. .. .. 0.905 8 

.. 7 0.085 7 0.842 0.905 9 

.. 1 0.049 3 0.851 0.904 
4 0.067 9 0.840 0.903 11.. 

14 0.123 .. .. 0.901 12.. 
.. .. .. .. .. 0.898 13 
.. 9 0.099 5 0.845 0.898 14 
.. 11 0.111 28 0.749 0.897 

3 0.060 8 0.842 0.895 16.. 
22 0.145 21 0.779 0.888 17.. 
12 0.114 15 0.819 0.886 18.. 
16 0.131 14 0.820 0.885 19.. 

.. 10 0.106 16 0.804 0.884 
0.000 28 0.175 10 0.837 0.884 21 

5 0.075 11 0.833 0.882 22.. 
13 0.117 17 0.799 0.878 23.. 
15 0.124 22 0.779 0.874 24.. 

.. 26 0.169 18 0.799 0.867 

.. 8 0.086 .. .. 0.866 26 
0.010 17 0.136 13 0.821 0.865 27 

34 0.209 19 0.791 0.863 28.. 
24 0.162 26 0.756 0.861 29.. 

0.002 38 0.234 .. .. 0.846 
21 0.141 27 0.755 0.840 31.. 

0.838 32.. .. .. .. .. 
0.838 33.. .. .. .. .. 

0.026 30 0.194 24 0.769 0.835 34 
0.000 31 0.194 20 0.787 0.834 

42 0.272 .. .. 0.832 36.. 
111 0.549 .. .. 0.831 37.. 

0.016 39 0.237 25 0.759 0.816 38 
.. 25 0.164 29 0.734 0.813 39 
.. 29 0.192 30 0.730 0.810 

19 0.140 31 0.726 0.809 41.. 
44 0.288 .. .. 0.806 42.. 

0.006 36 0.216 33 0.717 0.805 43 
.. 68 0.374 44 0.652 0.805 44 

0.011 67 0.372 47 0.641 0.797 
0.016 27 0.170 38 0.675 0.796 

ص 47  .. 65 0.364.... 0.793بربادو

0.006 62 0.352 43 0.654 0.783 
.. .. .. .. .. 0.782 
.. 55 0.333 36 0.683 0.781 
.. 58 0.337 .. .. 0.776 
.. .. .. .. .. 0.773 
.. 54 0.332 41 0.658 0.771 

0.006 .. .. 32 0.718 0.771 
.. 40 0.245 37 0.683 0.771 
.. 135 0.646 .. .. 0.770 

0.015 79 0.448 56 0.589 0.770 
.. 95 0.492 57 0.579 0.768 

17 شريةّأدلا ة التنمية الب

46 

48 
49 

51 
52 
53 
54 

56 
57 
58 
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شريةّأدلا 
ة التنمية الب

رشية  سب دليل التنمية الب الرتتيب ح
رشية  دليل التنمية الب

القيمة 
ساواة رشية معدال بعامل عدم امل سني دليل التنمية الب دليل الفوارق بني اجلن

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة 
 59 0.766 0.694 34 .. .. 0.003بيارس

.. .. .. .. .. 0.764 60 

.. 43 0.286 .. .. 0.761 61 
0.020 53 0.331 46 0.644 0.760 62 

37 0.229 .. .. 0.760 63.. 
51 0.314 .. .. 0.760 64.. 

0.000 .. .. 35 0.693 0.756 65 
0.005 59 0.338 39 0.670 0.755 66 

.. .. .. .. .. 0.748 67 
0.002 56 0.334 42 0.656 0.745 68 

.. 64 0.361 55 0.591 0.744 69 
0.005 41 0.271 49 0.637 0.739 70 

.. 76 0.440 59 0.570 0.739 71 

.. .. .. .. .. 0.735 72 

.. 78 0.447 67 0.540 0.735 73 
0.003 .. .. 45 0.649 0.733 74 
0.003 73 0.418 51 0.630 0.733 75 
0.008 57 0.335 40 0.662 0.729 76 

.. 63 0.353 50 0.631 0.728 77 
0.008 23 0.151 54 0.609 0.728 78 

.. 81 0.450 53 0.610 0.727 79 
0.086 72 0.415 63 0.557 0.725 80 

0.724 81.. .. .. .. .. 
0.723 82.. .. .. .. .. 

0.009 85 0.469 69 0.535 0.720 83 
0.011 80 0.449 73 0.519 0.718 84 

.. .. .. .. .. 0.717 85 
0.004 60 0.343 48 0.639 0.716 86 
0.022 91 0.482 86 0.479 0.710 87 

92 0.485 .. .. 0.707 88.. 
49 0.309 .. .. 0.705 89.. 

.. .. .. .. .. 0.704 90 
0.021 50 0.314 52 0.620 0.700 91 
0.028 77 0.443 66 0.542 0.699 92 

 970.024 0.493.... 0.699بليز  93
ص 94  450.010 720.293 0.523 0.698تون

0.008 83 0.456 61 0.565 0.698 95 
.. 71 0.412 .. .. 0.698 96 

0.021 74 0.419 58 0.579 0.691 97
0.018 90 0.480 77 0.510 0.689 98 

.. .. .. .. .. 0.688 99 

.. .. .. .. .. 0.688 
0.056 35 0.209 70 0.534 0.687 101 

.. .. .. .. .. 0.686 
0.006 69 0.382 68 0.537 0.682 
0.039	 .. .. 74 0.518 0.680 

.. 93 0.487 83 0.495 0.674 
0.161 103 0.509 65 0.543 0.674 
0.064 87 0.476 78 0.505 0.665 
0.089 88 0.476 87 0.437 0.663 
0.018 52 0.320 82 0.495 0.661 
0.065 70 0.410 62 0.563 0.653 
0.007 46 0.298 60 0.569 0.649 
0.064 75 0.427 75 0.516 0.644 
0.024 .. .. 85 0.489 0.644 113 
0.005 .. .. .. .. 0.641 114 
0.008 .. .. 64 0.544 0.641 

أنتيغوا وبربودا ا
ماليزيا 

ترينيداد وتوباغو 
الكويت 
ليبيا 
ص بيالرو
سي لا حتاد الرو

غرينادا 
ستان  كازاخ
ستاريكا  كو

ألبانيا ا
لبنان 

ص ونيفص سانت كيت
فنزويال - اجلمهورية البوليفارية 

سك  سنة والهر البو
جورجيا 

أوكرانيا ا
ص يوسموري

سابقة  سالفية ال جمهورية مقدونيا اليوغو
جامايكا 
بريو 

دومينيكا 
سيا  سانت لو

إكوادور ا
الربازيل 

سنت وجزر غرينادين  سانت فن
أرمينيا ا

كولومبيا 
سالمية ا إيران - اجلمهورية الإ
مانُع

تونغا 
أذربيجان ا

تركيا 

سطة  رشية متو تنمية ب
الأردن 
اجلزائر 
نكا لرسي 

اجلمهورية الدومينيكية 
ساموا 

فيجي  100
ني سال

ستان  102 تركمان
تايلند  103
سورينام  104
سلفادور  105 ال
غابون  106
باراغواي  107
بوليفيا - دولة متعددة القوميات  108
ملديف  109
منغوليا  110
جمهورية مولدوفا  111
الفلبني  112
رس م
سطينية املحتلةص الأر  الفل

ستان ا 115 أوزبك
.. .. .. 94 0.390 0.636 116 

0.053	 106 0.511 84 0.492 0.633 
.. 102 0.507 .. .. 0.633 

0.021 86 0.474 80 0.503 0.632 
0.187 84 0.466 99 0.353 0.625 

18 

يات املوحدة لميكرونيزيا - الو
غيانا  117
سوانا  118 بوت
سورية  119 اجلمهورية العربية ال
ناميبيا  120

شرية  ص 2011تقرير التنمية الب ملخ
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121 
122 
123

شريةّأدلا 
ة التنمية الب

رشية  سب دليل التنمية الب الرتتيب ح
رشية  دليل التنمية الب

القيمة 
ساواة رشية معدال بعامل عدم امل سني دليل التنمية الب دليل الفوارق بني اجلن

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة 
0.159 105 0.511 89 0.427 0.625 

0.624 .. .. .. .. .. 
0.057 94 0.490 .. .. 0.691 
0.095 100 0.505 79 0.504 0.617 
0.129 .. .. .. .. 0.617 
0.019 66 0.370 71 0.526 0.615 
0.068 61 0.347 81 0.500 0.607 
0.084 48 0.305 76 0.510 0.593 
0.128 101 0.506 88 0.427 0.589 
0.048 104 0.510 90 0.409 0.582 
0.127 109 0.542 92 0.393 0.574 131 
0.059 117 0.579 .. .. 0.573 

.. .. .. .. .. 0.568 133 
0.283 129 0.617 93 0.392 0.547 
0.144	 122 0.598 96 0.367 0.541 

.. .. .. .. .. 0.537 
0.208 132 0.628 97 0.367 0.533 
0.267 107 0.513 91 0.405 0.524 
0.251 99 0.500 95 0.380 0.523 
0.184 110 0.546 103 0.338 0.522 

138

 0.119 98 0.495.... 0.522بوتان  141

.. .. .. .. .. 0.510 
0.229 130 0.627 102 0.338 0.509 
0.154 .. .. 100 0.348 0.509 
0.264 115 0.573 101 0.346 0.504 
0.292 112 0.550 98 0.363 0.500 
0.360 .. .. 105 0.332 0.495 
0.452 .. .. .. .. 0.486 
0.154 96 0.492 .. .. 0.483 
0.287 134 0.639 107 0.321 0.482 
0.357 .. .. 104 0.332 0.480 
0.367 119 0.590 106 0.332 0.466 

.. 140 0.674 .. .. 0.466 
0.283 146 0.769 108 0.312 0.462 
0.384 114 0.566 109 0.304 0.459 
0.310 .. .. 116 0.278 0.459 
0.350 113 0.558 111 0.301 0.458 
0.299 123 0.599 121 0.271 0.454 
0.352 126 0.605 112 0.298 0.453 
0.156 108 0.532 115 0.288 0.450 
0.367 116 0.577 113 0.296 0.446 
0.284 124 0.602 114 0.289 0.435 
0.408 .. .. .. .. 0.433 
0.328 131 0.627 110 0.303 0.430 
0.139 .. .. 118 0.275 0.430 
0.426 82 0.453 117 0.276 0.429 
0.412 133 0.634 119 0.274 0.427 
0.324 127 0.610 .. .. 0.420 

.. 128 0.611 .. .. 0.408 
0.353 136 0.655 124 0.246 0.400 
0.381 120 0.594 120 0.272 0.400 

.. 141 0.707 .. .. 0.398 
0.180 118 0.583 122 0.268 0.376 
0.562 .. .. 123 0.247 0.363 
0.558 143 0.712 .. .. 0.359 

.. .. .. 129 0.207 0.353 

.. .. .. .. .. 0.349 
0.506 .. .. 128 0.211 0.344 
0.512 138 0.669 130 0.204 0.343 

146 
147 
148 

151 

ص هندورا
ص كرييبا
أفريقيا اجنوب 

سيا ا 124 إندوني
فانواتو  125
ستان  126 قريغيز
ستان  127 طاجيك
فييت نام  128
نيكاراغوا  129
املغرب  130

ل غواتيما
العراق  132

رس الأخص أاالر
الهند  134
غانا  135
ستوائية  136 غينيا الإ
الكونغو  137

عبية سو الدميقراطية اللجمهورية 
كمبوديا  139
سوازيلند  140

رشية منخف ة ستنمية ب
سليمان  142 جزر 
كينيا  143
سيبي  144 سان تومي وبرين
ستان  145 باك

ص بنغالدي
تي ستيمور - لي

ل أنغوا
ميامنار  149
الكامريون  150

قر سمدغ
جمهورية تنزانيا املتحدة  152
بابوا غينيا اجلديدة  153
اليمن  154
سنغال  155 ال
نيجرييا  156
نيبال  157
هايتي  158
موريتانيا  159
سوتو  160 لي
أوغندا ا 161
توغو  162
جزر القمر  163
زامبيا  164
جيبوتي  165
رواندا  166
بنن  167
غامبيا  168
سودان  169 ال
كوت ديفوار  170
مالوي  171
ستان ا 172 أفغان
زمبابوي  173
إثيوبيا ا 174
مايل  175
ساو  176 غينيا - بي
إريرتيا ا 177
غينيا  178

0.439 137 0.662 131 0.196 0.336 
0.536 121 0.596 126 0.215 0.331 
0.485 139 0.671 127 0.213 0.329 

19 شريةّأدلا ة التنمية الب

سطى اجمهورية   أفريقيا الو
سرياليون  180
سو  181 بوركينا فا
ليربيا  182

179
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شريةّأدلا 
ة التنمية الب

رشية  سب دليل التنمية الب الرتتيب ح
رشية  دليل التنمية الب

القيمة 
ساواة رشية معدال بعامل عدم امل سني دليل التنمية الب دليل الفوارق بني اجلن

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيب القيمة الرتتيب القيمة 
 0.328 0.196 132 0.735 145 0.344اد ست 183
موزامبيق  184
بوروندي  185
النيجر  186
جمهورية الكونغو الدميقراطية  187

0.512 125 0.602 125 0.229 0.322 
0.530 89 0.478 .. .. 0.316 
0.642 144 0.724 133 0.195 0.295 
0.393 142 0.710 134 0.172 0.286 

أخرى الأو البلدان ااي سأراالا
عبية الدميقراطية سجمهورية كوريا ال

ال سجزر مار
موناكو 
ناورو 

سان مارينو 
ومال سال

توفالو 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 
0.514 .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

رشية  سب دليل التنمية الب الرتتيب ح

ًية مرتفعة جدارستنمية ب

ية مرتفعة رستنمية ب
سطة رستنمية ب 
ية متو

— — 0.224 — 0.787 0.889 
— — 0.409 — 0.590 0.741 
— — 0.475 — 0.480 0.630 

سة رسية منخف  —— 0.606— 0.304 0.456تنمية ب
املناطق 

 0.641 0.472 — 0.563 — —البلدان العربية 
سيا واملحيط الهادىءاق رس آ
سطى اأوروبا وا سيا الو آ
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ا

سيا اجنوب  آ
حراء الأفريقية الكربى سجنوب ال

— — .. — 0.528 0.671 
— — 0.311 — 0.655 0.751 
— — 0.445 — 0.540 0.731 
— — 0.601 — 0.393 0.548 
— — 0.610 — 0.303 0.463 

 —— 0.594— 0.296 0.439اأقل البلدان منوًا
سغرية النامية  ——..— 0.458 0.640الدول اجلزرية ال

 0.682 0.525 — 0.492 — —العامل 

 مالحظة
صالإامللحقانّمصيتو.خمتلفةت انوصىل إادتعوت نابياة ّلدلأايفم تخدصُت بني طةصملتوالفئةايفو،75و 51ني بتانكإذا اةعفرتاملة ئفالويف  ل، ّأوالع رباليف  ليدلالة ميقتانكإذا اعلى رّفمتو)ير لتقرايفئي ح
ًلدبةقلطمام أرقاةقابصراريقتيف  تدمخُتصادوقع. رابالعرباليف  تانكإذا اةصفخناملة ئفالويف  ،50و 26دول.اجلذا هيف  واردةالات انيبالادر صومات ظالحمللةلامكالةوعمجامل (http://hdr.undp.orgقع مو
رشالتنميةاليلدقيمة ب صحع بارأابعةرأايفن البلدافّصنُتو .بيةصلنامقارلأامن ًاجدتفعة ملرالفئةايفبلد ي أافّصنُيو.يةلب

شرية 20 ص 2011 تقرير التنمية الب ملخ

http:http://hdr.undp.org
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