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 شیوه هر به یا شکلی هر به انتقال یا بازیابی سیستم در ذخیره  تکثیر،. است محفوظ حقوق تمامی

 موافقت اعالم  بدون  نشریه این از بخشی هیچ مورد در غیره و ضبط فتوکپی، مکانیکی، الکترونیکی،

 .نیست  مجاز ناشر قبلی

 
موضع  بیانگر  وجه هیچبه مقاله این در مطالب بیان و استفاده  مورد عناوین  :کلی  مسئولیت  رفع بیانیه 

 مورد در ( UNDP) متحد ملل سازمان توسعه برنامه( HDRO) انسانی توسعه گزارش دفتررسمی 

 مرزهای ای ثغور و حدود تحدید یا و آن، مقامات یا منطقه یا شهر قلمرو، کشور، هیچ حقوقی وضعیت

 است ممکن که دهدمی  نشان را تقریبی مرزی خطوط هانقشه  روی برچین و چیننقطه  خطوط. نیست آن

 .باشد  نداشته وجود  آنها برای کاملی توافق هنوز

 
برنامه توسعه   رسمی موضع  قبلی، هایگزارش  مانند گزارش، این هایتوصیه و هاتحلیل ها،یافته

 آن اجرایی هیئت از بخشی که متحد ملل سازمان عضو کشورهای از  یک  هیچ یا سازمان ملل متحد 

 قرار استناد مورد  یا اندشده  ذکر هاقدردانی  در  که کسانی توسط لزوما  و  دهد نمی نشان را  هستند

 .شوندمین تأییدنیز  اندگرفته

 
 یا تأیید را هاشرکت  این متحد ملل  توسعه برنامه که نیست معنی این به خاص یهاشرکت  از بردن نام

 این برای  اولویتی است، نشده  برده آنها از نامی که مشابه یهاشرکت  سایر به نسبت یا کندمی توصیه

 .است قائل هاشرکت 

 
 مشارکت سایر یا انسانی توسعه گزارش  دفتر توسط گزارش تحلیلی بخش در  مندرج ارقام از برخی

 مربوطه قلمرو یا منطقه کشور، رسمی آمار لزوما   و  است شده  زده تخمین گزارش تهیه در کنندگان

 منابع از  آماری  پیوست  در  مندرج  ارقام تمام. کند استفاده دیگری یهاروش  از  است ممکن که نیست

 موجود اطالعات تأیید برای  را معقول احتیاطی اقدامات تمام انسانی توسعه گزارش دفتر. است رسمی

 یا صریح از  اعم ضمانتی، گونه هیچ بدون  مطالبکلیه  حال، این با. است  داده انجام نشریه این در

 .شود می منتشر ضمنی،

 
 توسعه  برنامه و  انسانی توسعه  رش گزا  دفتر . است  خواننده عهده بر مطالب از استفاده  و  تفسیر  مسئولیت

 .نیستند مطالب این از استفاده از ناشیاحتمالی  خسارات مسئول  وجه هیچ به متحد ملل

 
 روی بر  ،RR Donnelley شرکت یک  ،AGS توسط آمریکا، متحده ایاالت در شده  چاپ

 سازمان )بین المللی( توسط شده تاییدو  گیاهی جوهر از استفاده  با ،عنصری کلر فاقد کاغذهای

 . هاجنگل  بر نظارت

 
 
 
 
 
 
 

 

 2021- 2022گزارش توسعه انسانی 

 
 از گزارش جدیدترین 2021-2022 انسانی توسعه گزارش

 است  انسان جهانی مجموعه
 سازمان توسعه برنامه توسط 1990 سال از که توسعه یهاگزارش 

 تجربی و تحلیلی و مستقل یهابحث  عنوان به( UNDP) متحد ملل

 شده منتشر عمده توسعه یهاسیاست  و روندها مسائل، مورد در

 .است 

 
 به 2021-2022 انسانی توسعه  گزارش به مربوط اضافی منابع

 :قابل دسترسی استزیر  نشانی در آنالین صورت

http://hdr.undp.org. شامل سایتوب  در موجود منابع 

 از  بیش در  کلی نمای  و گزارش  هایترجمه و دیجیتالی هاینسخه
 مقاالت از ایمجموعه گزارش، تعاملی وب  نسخه یک  زبان، 10

 هایداده  تجسم گزارش، برای شدهسفارش  فکری هایبخش و زمینهپیش

 یحاتتوض انسانی، توسعه هایشاخص  اطالعاتی هایپایگاه و تعاملی

 گزارش، ترکیبی هایشاخص  در استفاده  مورد هایروش و منابع کامل

 جهانی، قبلی یهاگزارش و پیشینه، مطالب سایر و  کشور هایبینش

 صورت به نیز هاضمیمه و اصالحات. انسانی توسعه ملی و ای منطقه

 .هستند دسترس در آنالین

 
 زندگی که است تزلزلی حس نمایانگر جلد  روی  طرح

 .است ساختهنامطمئن  جهان سرتاسر در را هاانسان

http://hdr.undp.org/
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-کووید گیریهمه سال از شروع سه  با گذشت . کنیممی  زندگی  متزلزل  دورانی در ما

ظاهر    هایسویههمچنان   ،19 بیماری  این  ویروس  از   در  جنگ. شودمیجدیدی 

 جمله  از انسانی عظیم رنج و درد باعث و  شده انداز طنین جهان سرتاسر در اوکراین

 جهان روز هر محیطی  زیست  و  اقلیمی بالیای. است گردیده زندگی یهاهزینه  بحران

 .کندمی  تهدید را

 زودگذر  و بارهیک ییهاپدیده  به را هابحران این که است خودفریبی البته و  آسان بسیار

 اما . باشیم امیدوار گذشته عادی شرایط به بازگشت به که است طبیعی و  دهیم، تقلیل

 دیگر،  فریبعوام  سیاستمدار یک کردن ساقط یایک جنگل دیگر   حریق دنکر خاموش

 که بیاییم کنار واقعیت  این با اینکه  مگر  بود،  خواهد برد بدون  تکراری بازی یک

عدم   و تردید هایالیه . ندارد  وجود بازگشتی راه هیچ. است تغییر حال در اساسا   جهان

. کنند متزلزل سابقه بی  شکلی به را  ما زندگی تا اندتعامل  در  و  شوندمی  انباشته قطعیت

 روبرو محیطی یهانابسامانی و هاجنگ ،هابیماری با همواره نیز گذشته در انسان

 فزاینده، یهانابرابری  با ای سیاره کننده ثبات بی فشارهای تالقی اما. است بوده

 منابع ،فزاینده شدن قطبی و فشارها این کاهش برای گسترده اجتماعی یهادگرگونی 

 کرده ایجاد آن موجودات همه و جهان برای را  عدم قطعیت از  متقابلی  و  پیچیده  جدید،

 .است

 
 انسانی توسعه گزارش هدف ،آن به پاسخ و درک. است  جدید عادی   شرایط   این و

آینده خود در  : حیات نابسامان ،عدم قطعیت عصر  با عنوان » 2022-2021 تعیین 

 است  گانهسه  ای مجموعهتکمیل کننده   گزارش این. « استحال دگرگونی جهانی در  

به   2020 گزارش  آن از  پس  و شد آغاز هانابرابری  درباره  2019 گزارش با که

 به  هاانسان آن در کهپرداخت  ( Anthropocene) محوریانسان عصر خطرات

 .اندشده  تبدیل زمین کره خطرناک تغییرات در عامل تاثیرگذارترین
 مردم " که کرد اعالم جسارت با انسانی توسعه گزارش اولین پیش، سال دو و سی

 ملل توسعه برنامه قدرتمند، سخن این زمان، آن از." هستند کشورها واقعی ثروت

 در آن معانی و هاپیام و است کرده هدایت را آن انسانی توسعه هایگزارش  و متحد

 .است گرفته دخو به تریغنی هایرنگ  زمان طول
. کنندمی  بیشتری ناامنی احساس که گویندمی  ما به جهان سراسر در مردم اکنون

 امسال اوایل در  که  انسانی،  امنیت  مورد در متحد ملل  توسعه برنامه ویژه گزارش

 از قبل حتی نفر شش جهان، سراسر در  نفر هفت هر از که داد نشان شد، منتشر

 .داشتند ناامنی احساس خود زندگی هایجنبه  ز ا بسیاری در  19-کووید گیریهمه 
 سازی،قطبی  فشار تحت کشورها از  بسیاری که  دارد  تعجب جای آیا پس

 های شبکه  توسط همگی که شوند،می اداره سیاسی فریبیعوام  و گراییافراط 

 شود؟ می  تشدید قدرتمند هایفناوری  سایر  و مصنوعی هوش اجتماعی،
 نشینی عقب پیش، دهه  یک همین از  عجیب دگرگونی یک در که،  این یا

 استثنا؟ تا است  شده تبدیل هنجار یک به کشورها میان در  دموکراتیک
 انسانی توسعه  شاخص مقادیر بار، اولین برای آوری حیرت طرز  به اینکه یا

 است؟  یافته کاهش 19-کووید گیریهمه  پی در  متوالی سال دو برای جهانی
 با خود، هایدولت  با روابطشان واسطه به که هستند هاکشور  واقعی ثروت ،مردم

 ما  به جدید بحران هر. رسندمی سازش به یکدیگر با و خود طبیعی زیست محیط

 رود،می  بین از آینده به  مردم امیدهای و هاانتخاب  ها،توانایی وقتی که کندمی  یادآوری

 .هستند آن قربانیان زمین کره و هاملت  رفاه

 اختیارات  جمله  از انسانی، توسعه اگر: کنیم تصور را آن عکس  دهید اجازه حال

 این . بود  خواهند چگونه  ما، سیاره ما، ی هاملت  دهیم، گسترش را مردم یهاآزادی  و

 تصور  دوباره را  خود  آینده تا شود می آزاد ما خالقیت آن در که بود  خواهد دنیایی

 باره این در جدیدی حکایات تا دهیم، تطبیق و کنیم ازیبازس را خود نهادهای کنیم،

در زمانی که جهان . کنیم خلق قائلیم ارزش چیزهایی  چه  برای و  هستیم کسی چه  که

بینی در حال تغییر است، این امری نه تنها مفید بلکه  به طور مداوم و غیرقابل پیش

 .ضروری است.
. یماه بود شاهد را بیفتد اتفاق بود ممکن آنچه هر  19-کووید گیریهمه طول   در

 ی هافناوری بر مبتنی یهاواکسن  از برخی جمله از جدید، یهاواکسن  از ای مجموعه

 باید  العادهخارق  دستاورد این. داد نجات سال یک در را نفر میلیون 20 جان بنیادی،

 در  ویژه به گیریهمه  از ناشی غیرضروری تلفات تعداد. شود ثبت بشریت تاریخ در

 اتفاق واکسن به نابرابر بسیار دسترسی دلیل به  که متوسط،  و کم درآمد با کشورهای

 است  دردناکی یادآور گیرهمه بیماری این. است  بوده غیرمعمول میزان همان به افتاد،

 طرز  به  کشورها،  درون و  بین همکاری، و اعتماد در شکاف چگونه  که  این از

 .کندمی  محدود  آوریم دست به هم کمک به توانیممی  که را  آنچه  اینه جاهال
 انتخاب : هستند یکی امروز نااطمینان عصر داستان در شرور و قهرمان واقع در

 لیوان  پر نیمه که این یا و امید از ییهابارقه به بستن دل به مردم کردن تشویق. انسان

 همه یهاانتخاب  یرا ز بود، خواهد  انگارانهساده بسیار ببینند، خالي نیمه جای به را

آنها   که  - آنها از برخی. نیست  یكسان مردم بر بیشتراثرگذاری   مسلما  عملکرد   ی 

 حال  در هاینسل با   فرهنگی و نهادی رخوت  و سستی با -دارد   ما گونه  سرنوشت

 .روندمی  پیش به گیری شکل
 و  پیچیده  مفروضات به دقیق  نگاهی تا کندمی  ترغیب را  مخاطب امسال، گزارش 

 اختالل  و نظمی بی نهادها. بیندازد انسان یهاگیریتصمیم  درباره شده انگاشتهساده

 بر  - است  ما تعلق  احساس و ما،  تعصبات ما، احساسات واقع  در  که - را  مردم

 .تابندمین
 چالش  به نیز را« پیشرفت» مرسوم مفاهیم پیشین، یهاگزارش  همانند گزارش این

 و دیگر هایارزش گرفتن نادیده قیمت به  دستاورد یک تحقق با که پیشرفتی کشد،می

 افزایش  مانند هازمینه  برخی در  دستاوردها مثال، برای . شود  حاصل معکوس  نتیجه با

 دیگر،  برخی رفتن دست از زیان کننده جبران زندگی،  به امید یا تحصیل هایسال

 نابودی  بهای به توانیممی ن ما. نیست شان،زندگی  بر کنترل  داشتن به مردم احساس مانند

 .ببریم لذت مادی ثروت  از مان سیاره
 بلکه  هدف،  یک عنوان به  تنها نه  را انسانی  توسعه  قاطعانه طور  به  گزارش این

 قرار  نامعلوم و متزلزل عصری در جلو به رو مسیری برای ای وسیله عنوان به

 یشان هاخالقیت  و  تنوع،  ،هاپیچیدگی  همه با - مردم که کندمی  یادآوری  ما به و دهدمی

 .هستند کشورها واقعی یهاثروت  -

 

 اشتاینر  آخیم
 اجرایی  مدیر
 متحد ملل توسعه برنامه

 
 

 مقدمه  
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 ادامه: کنیممی زندگی هانگرانی  از سرشار جهانی در ما

 ای،  منطقه  و محلی  یهادرگیری ،19-کووید گیریهمه 

. هاطوفان و هاسوزی جنگل زمین، کره سابقه بی گرمای

 اندکرده مستند را ابتکارات و هاچالش  متعددی هایگزارش 

 ارائه  معضالت این با مقابله نحوه مورد در هاییتوصیه و

 برای دعوتی امسال انسانی توسعه گزارش اما دهند،می

 هاچالش  این از بسیاری. است عقب به گام یک برداشتن

 آزاردهنده مظهر است ممکن بلکه نیستند، مجزا مسائلی

 زندگی که باشد نوظهور متزلزل عوامل از ای مجموعه

 توسعه  گزارش. کندمی  ناآرام جهان سراسر در را هاانسان

 انسانی توسعه در هانابرابری  بررسی به 2019 انسانی

 موضوع این بر 2020 انسانی توسعه گزارش  پرداخت،

 تغییرات  توسط هانابرابری  این چگونه که داشت  تمرکز 

 تشدید و ایجاد محوری انسان عصر ای  سیاره  خطرناک

 انسانی، امنیت درباره  2022 ویژه گزارش و شود،می

 توسعه گزارش . کرد سیبرر را ناامنی  جدید اشکال ظهور

عدم  مضمون با  را هابحث این 2021-2022 انسانی

 چگونه  اینکه ،دهدمی  گسترش را  آن و پیوند هم به  قطعیت

 دارد  انسانی توسعه برای  معنایی چه دهد،می  رخ تغییرات

 اثرات. کنیم پیشرفت آن با مواجهه در توانیممی چگونه و

 گزارش  تهیه دارد، ه ادام نیز هنوز که 19-کووید گیریهمه 

 ی هاداده به دسترسی در تأخیر جمله از یی،هادشواری با را

 و هاتشویق  با گزارش این تهیه. کرد روبرو اساسی  و  مهم

 در که شد پذیر امکان  بسیاری افراد  سخاوتمندانه یهاکمک 

 قدردانی  آنان از جزئی و ناقص طور به تنها بخش این

 .شودمی
هدایت   ما،  مشورتی هیئت اعضای  و المون میشلبا 

 در  مشترک، روسای  عنوان به شانموگاراتنام ترمان

 کردندبه ما کمک   طوالنی و مجازی جلسه چندین برگزاری

 مشورتی نظرات حجیم، نویسپیش نسخه  چهار  برای و

 عبارت مشورتی هیئت اعضای سایر. کردند ارائه مفصلی

 کویل، دایان باسو، کاوشیک آجاکایه، اولو: از بودند

 هات،  آمادو فلوربی، مارک  فانگ، کای دوبه، اویندریال

  پیکتی، توماس ناژندرا، هارینی کانبور، راوی

 

 
 
 

 د  سابو ایلونا سان، کیشیانگ اسمیت،  دن یرز،ربلیندا  

 .ویز هلگا و واتنه کروشیل کاروالیو،
 های توصیه تکمیل  در گزارش، آماری مشورتی هیئت

 جنبه  چندین مورد در را  هاییراهنمایی ما،  مشاوران هیئت

 مواردی  ویژهبه ،کرد ارائه گزارش ایداده و شناختیروش

 گزارش  انسانی توسعه هایشاخص  محاسبه به مربوط که

 بیگری، ماریو: سپاسگزاریم پانل اعضای همه از ما.  است

 ماری  دکانک، کوئن کوپنز، لودگارد سیتا، کامیلو

 اوزیر  مهد مکفیلی، استیو هیکل، جیسون هالدورسون،

 ایسانا،س میکاال موکرجی، شانتانو مونتویا، سیلویا ماهیدین،

 . .وایزن دنی و تورکی هانی
 زیر  شرح به خود شرکای با نزدیک همکاری  از ما

 کالج پیشرفته علوم تحقیقات مرکز: سپاسگزاریم

 و گرین پامال کاک، . د آنتونی جمله از شهرنیویورک،

 پایداری و توسعه مؤسسه بین مشارکت وروسمارتی؛ چارلز

دم مؤسسه و آلمان  فرانچسکو ) گوتنبرگ دانشگاه  ،وی 

 استفان  لینینگر، جولیا الشاپل، ژان فیدلر، شارلوت بورچی،

 ؛ (شیلر فون آرمین و اسکانینگ اریک-اسوند لیندبرگ، آی

 کالیفرنیا  برکلی  دانشگاه  در  جهانی سیاست  آزمایشگاه 

 و  شرمن لوک پروکتور، جاناتان هسیانگ، سولومون)

 ددیوی اچل، اندرو) صلح و اقتصاد موسسه ؛(تسنگ ژانت

 صلح  تحقیقات موسسه ؛(پینتو پائولو و کیللیا استیون هاموند،

 گودرون  و آراسمیت اندرو رستاد، آس سیری) اسلو

 استکهلم  المللی بین صلح تحقیقات موسسه ؛(اوستبی

 مرکز  ؛(استودنمن یورگ و آلیستر  مک کلر بلک، ریچارد)

 ویکتور کرونا، بئاتریس کولست، دیوید) استکهلم آوری تاب

 جهانی  آزمایشگاه و  ؛(سگرستاد آف هارد لوئیز و س گاال

-مارتینز کالرا  و گتین آموری  چانسل، لوکاس ) نابرابری

  (.تولدانو

 

 
 
 

 های بررسی و مکتوب نظرات ها،داده تمام از همچنین

 شده  ارائه گزارش هایفصل نویسپیش برای که همتایان

 زیر  افراد توسط که  مطالبی جمله از شود،می  قدردانی است، 

 جوزف اندرسون، الیزابت علی،. اچ سلیم: است شده ارائه

 کارل  بیگز، رینه بلیس،  مارک بشیر، ساجیتا کلمن،-باک

 مایکل  دگروت، داگومار کرابتری، اندرو برچ، سارا بروخ،

 الشناوی،  آبیر الیس،  سی ارل دوپوی، کندرا درینکواتر،

 راشل  یوا،ن فوئنتس ریکاردو فلورینی، آن انکه، بنجامین

 اریکا  کیز،  ریکابچوک، تاتیانا حسون، نیکول گیسلکویست، 

 لورا  لی،  سوک یونگ الفورج، گوردون مبوال،-کریمر

 مک  جنیفر فرانزونی، مارتینز جولیانا لوند، کریک لوپس،

 دینشا  میوسیگی، فرانسیس نیش،مک  اندرو جان کوی،

 گریداین تاو، ردمان، پینتورگان الزلو اورد، توبی میستری،

 آنکوچیا، -سانچز دیگو سالن، هاکون رول، مایکل روبینز،

 سوتو، رایموندو سیگنه، لندری شارما، سونیل سارکو، ربکا

 وان  استیسی و مانستر  رن توماس، جولیا سیلوست، کاسپر

 .دویر
 با  مشاوره چندین امسال گزارش تهیه  روند در

 یهامشاوره و ای منطقه و موضوعی کارشناسان

 مشاوره نقش بدون افراد از بسیاری با متعددی غیررسمی

از افراد زیر برای ارائه نظرات در طول . شد انجام رسمی 

مشاوره آدنیران   هااین  ابواسماعیل،  خالد  سپاسگزاریم: 

آددیجی، راوی آگاروال، فاتن آگاد، آنت آلستادسائتر، ماریا 

لورا آلزوآ، رضا آنگلینگکوسومو، راگنهیور الین ارنادوتر، 

بیشاپ،   امی  باری،  فیصل  باده،  هایدی  جوزف،  آتاویان، 

وورال   برودجونگورو،  اس  پی  بنگ  بام  بیسیو،  رابرت 

آلوار دیه چاکیر،  کالیکس،  افرا  و  چیو،  هایکر  چاوز،  گو 

چاودری، شومی چاودری، ژانگ چوان هانگ، تانیا کاکس،  

الکسوس کرپین، مارکو، سدریک دی کونینگ،  آن سوفی 

آندره دی ملو، رافائل دل ویار آلریش، ران دمبو، پاتریک 

  دیولتره، بی دیوان، ابراهیم البداوی،
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 الکساندرا  فیگویرو، رایان ایر، هریس السایم، نسرین

 خوان  گونیم، شرین گارون،  پابلو گارسیا، کارلوس فونگ،

 توماس  گراهام، کارول گوندن، واسو گومز،  کارلوس 

 هنمن،  اولی گوستکه، جانیس گینتو،. آر رنزو گرمینگر، 

 غوری، اقبال زبیر ایلکاراکان، ایپک ویلیام هینسیلند، بیورن

 کابانی،  نادر جوج، مالنی جان، لیزا ایوانوف، آندری

 آتیف کرمان، آلن خاولی، نادین کی،  جان کامل،  شریف

 یوفن لوی، سانتیاگو رد، الزا اولیویا الپورت،  گیر  کوبرسی،

 ماکوفانه، کلتسو معالم، محبوب حفسا لو، چونگ- لی،

 جونا  میمیس،  امل مالمد،  کلر مهلوم، هالور ماناسیان، هگینه

 وین  نیگارد، موکلیو وارد هار موگیلفسکی،  رومن میلوکا،

 کایسوکه  نجونونگ، کیسوکه  مونوز، فیلیپه موگاندا،

 اوکامپو، آنتونیو خوزه نووتنی، هلگا نیولند، نجونونگ،

 سرینیواس، راوی کریشنا قریشی، تازین پونتی، مارینا

 رومبوتس، هیدی رول،  مایکل رودریگز، فلیکس  خوزه

-اسفاحا-صالحی جواد صحراوی، سوفیان رومرو، مارسال

 پراتیت  سیمپسون، جوئل سیلی، اندرو با، اووئه آنیگوئه،

 استفانی  این،است ادواردو سلطانه، بن بونمرا کریما سینگ،

 تاورینو،  دانیله تان،  جونل میتزی سلطان، ریاد اشتاینمتز،

 تسینگ،  آنا لیند، توری جو تامپسون، لورا توماس، جولیا

 سوله بیانکا وگژل، بارد عمر، خالد ناکیم، تایسه اینگون

 خورخه  لین، ییفو جاستین وینتر، تانجا بوستوس، ویدال

 .زولی اندرو و ژو میشل زکیرا، 
 مجموعه  در که  اشخاصی همه از  است الزم ینهمچن

 اینگولید: کنیم تشکر کردند ارائه گزارشاتی ما  سمینارهای

 دلگادو،  کارولینا من، بالت کریس آنهولت، سیمون آلماس،

 شارات  گئورکیان، الکساندر فیرچو، پامینا دیل، الکساندر

 جوشی، پریادارشانی جاها، شریا جاسپر،  جیمز گونتوکو،

 جین کومار،  پوشپام کریشنا، آنیرود یشی،ک رودابه

 .وایت سارا و اوکاالگان برایان موتومبی،

 
 برخوردار  خود یهاحمایت  از را  ما  نیز دیگری افراد

 آنها  همه از نامبردن اشخاص، این تعدد علت به که کردند

  در   مشورتی  نظرات  فهرست. نیست ممکن مجال این در

  : است  دسترسی  قابل  زیر  نشانی

https://hdr.undp.org/towards-hdr-2022. از  همچنین 

 ملل سازمان خانوادهجمیع   در همکاران از زیادی تعداد

 ایشان یهاکمک و هاحمایت  ،هامشارکت  برای متحد  

 شمس : از عبارتند همکاران این جمله از . شودمی قدردانی

 دفتر  از وانگ گریس  شیائوجون و نظیر نویدا بانیهانی،

 جیمنز،  مارن و ملل سازمان جنوب-جنوب یهاهمکاری 

 و اقتصادی امور بخش  از روگ مارتا و پری جاناتان

 و مرکزی  و ای منطقه  دفاتر کلیه از. ملل سازمان اجتماعی

 فراوان  سپاس با  نیز متحد ملل توسعه برنامه کشوری

 .شودمی قدردانی
 ورودی  و مشاوره برنامه عمران ملل متحد در همکاران

 کامیال بوک، لودو  بسنیات، آپارنا از ما. ندکرد ارائه

 فرناندز، آلمودنا دهلیوال،  ماندیپ چوکایر، فرح بروکنر،

 آراتی کنستانتینوف، بویان گارسیا، ایرنه گادگیل، آروین

 لیستر،  سارا الپورته، جرون کواترا، آنجلی کریشنان،

 مارتین، گیلرمینا لوتیان، دیالن. سپاسگزاریم کالواس لوئیس

 اوالت،  کامیال ندایه، منصور نایار، شیوانی مودیر، ریکااول

 پله، هایلمی پاگلیانی، پائوال پاچکو، آلخاندرو اورتوبیا، آنا

 میرجانا اسلی، بن مالو، سنت ایزابل ریچارد، نوئال

 تیگانو،  لودمیال استویکا، استاگه ماریا آنکا، اسپولیاریک

 لزلی  و خاراویگنا کانی واید، الکساندرا تیواری، بیشوا

 .رایت
 با کارآموزان یهاکمک  از که داشتیم را سعادت این ما

: بودیم برخوردار زیر شرح به یابراستی افراد و استعداد

 ماکسیمیلیان چاوال، پارت بوستروم، آلیسون بنی، دایانا

 نوگوئرا، پاتریشیا مرند، جرمی فیلدز، بنجامین فایختنر،

 شابانا، زهرا  سپانیاک، اناستف رافا،  نزیفا نیاسولو، تمبا

 .آن یونان آی و  وانگ یوکینگ شروف، آنوپاما لی، شیان

 
 نیز  و کره جمهوری  از انسانی توسعه گزارش دفتر

 آنها  مالی هایکمک برای سوئد و پرتغال ژاپن، هایدولت

قابل   آنها ضروری و مداوم یهاحمایت . کندمی  تشکر

 .بوده است قدردانی بسیارقدردانی و 
 هنرمندان و ویراستاران  ای حرفه بسیار کار از همچنین

 Communications Development در خود آرایی صفحه

Incorporated همراه  به الرسون-راس بروس رهبری به 

 کریستوفر  کرامپالر، مایک کوکرومون، دو متا کاپونیو، جو

 که  بروس صخصو به. سپاسگزاریم ویلسون الین و تروت

 .است بوده مستمر انگیزه و بخشی الهام مشاوره، ثابت منبع
 اجرایی  مدیر اشتاینر، آخیم از  همیشه، مثل سرانجام، و

 در  او . سپاسگزاریم بسیار متحد  ملل  سازمان توسعه برنامه

 دورانی در سازمان یک رهبری ملزومات با مواجهه

 کاوشگر  یهاتوصیه ارائه برای  را  زمانی همیشه سابقه،بی

 این تیم به همواره او. دادمی اختصاص کردن تشویق و

 مسیرهای  از فراتر و کنند کاوش که است داده را آزادی

 ها آزادی  گسترش که دورانی در. بردارند گام شده پیموده

قطعیت دوران این از عبور برای  است،  ضروری عدم 

 قالل است برای که نظیریبی تعهد و اعتماد این از امیدواریم

 اعطا  انسانی توسعه یهاگزارش  ویراستاری  و تحریر تیم

 .باشیم کرده استفاده ممکن نحو بهترین به شده،

 
 

 

 کونسیسائو پدرو
 مدیر
 انسانی توسعه گزارش دفتر
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  پیشگفتار

 سپاسگزاری
 حیات نابسامان ، عدم قطعیتعصر چکیده:  

 
  

 یك  بخش
 حیات نابسامان ، عدم قطعیتعصر 

 
 1 فصل

  
 جدید  عدم قطعیت مجموعه یک

  
 عدم قطعیتعصر  در هانگرانی از آکنده دنیایی

  
  برخی برای - مادی سابقهبی رفاه میان در ناامنی افزایش

 محوری انسان عصر در ایسیاره خطرناک تغییرات از ناشی عدم قطعیت

 ای سیاره فشارهای کاهش برای پیچیده یهاانتقال از ناشی عدم قطعیت
  

 تضاد افزودن اقدام،  در تأخیر: شدن قطبی از ناشی عدم قطعیت
  

 عدم قطعیت  چندالیه و جدید یهامحرک: متفاوت کامال   ایپدیده اکنون و

 
 2 فصل

  
 انسانی  توسعه برای مانعی - روانی پریشانی :عدم قطعیتعصر  در ناآرام یها ذهن

  کندمی محدود را توسعه انسانی روانی پریشانی چگونه

  بعدی چندهای عدم قطعیت  میان در ناآرام یهاذهن

 عدم قطعیتعصر  در توسعه انسانی
 

 3 فصل
  

 عدم قطعیتعصر  از عبور برای انسانی توسعه مهار
  

عدم  عصر  از عبور برای ایوسیله نیز و هدف، : عدم قطعیتعصر  در انسانی توسعه تقویت

 قطعیت
  

 انسان  رفتار ازاندچشم گسترش
  

 امیدوارکننده  ای آینده سوی به انسانی توسعه تقویت: نهادی و رفتاری تغییر

  

 دو بخش
 دگرگونی حال در جهانی در خود آینده تعیین

 
 4 فصل

  
 است؟ شده یکدیگر با ما همکاری از مانع چیزی چه

  
 گسسته هم از جوامع ، عدم قطعیتعصر 

  
 زند می آسیب عدم قطعیتعصر  در عمومی بحث به سازیقطبی

 جمعی  اقدام  در عدم قطعیت به دادن پایان

 

 5 فصل
  

 عدم قطعیتعصر  در انسانی توسعه پیشبرد

 گشایدمی را جدیدی یهافرصت فناوری نوآوری

 جدید واقعیتی سوی به ای پنجره: 19-کووید گیریهمه

 6 فصل
  

 انسانی  توسعه گسترش برای عدم قطعیت از عبور :تحول مسیرهای ترسیم
  

 عدم قطعیت پذیرش برای چارچوبی
  

 انسانی  توسعه مستمر گسترش جهت در نوآوری و بیمه گذاری،  سرمایه
  

 فرهنگی  تغییرات از برداشت
  

 ماست  انتخاب برویم کجا بهنقطه  این از اینکه

 هایادداشت

 منابع و مآخذ

 کادرها
  

S1.6.1 هائیتی  ساختاری شوک 
  

 ی بهداشت روانهاتوان بالقوه خدمات درمان از راه دور در افزایش دسترسی به مراقبت 2.2
  

 تواند آن را حتی بدتر کندمیپیرامون آن  عدم قطعیتخشونت محالت بد است، اما  2.3
  

 مقابله با پریشانی روانی در سطح جامعه  2.4
  

 ناامنی انسانی شاخص احساس  4.1
  

 پیشرفت با قطبی شدن در شاخص جهانی صلح مثبت  4.2
  

 جوامع را به همراه دارد  عدم قطعیتپیشرفت در ارتباطات دیجیتال خطر  4.3
  

 ای  زمینه رویکرد برای فراخوانی فرصت؟ یک عنوان به 19-کووید گیریهمه 5.1
  

 حکمرانی برای تغییر سیستمی و تحول آفرین  6.1
  

 های اجتماعی روبه افزون گسترش و نوآوری در حمایتاهمیت   6.2
  

 نقطۀ اتکای حقوق بشر  - عدم قطعیتعبور از  6.3
  

 ای و هوش مصنوعی افزایش وضوح مقادیر شاخص توسعه انسانی با استفاده از تصاویر ماهواره 6.4
  

S6.7.1 عقاید  و هاداوریپیش تعصبات،  سنجش - جنسیتی اجتماعی هنجارهای شاخص 

 
 هاشکل

  
 جدید در حال ظهور است  عدم قطعیتیک مجموعه  1

  
مقادیر شاخص توسعه انسانی جهانی طی دو سال متوالی کاهش یافته است و دستاوردهای پنج   2

 سال گذشته از بین رفته است 
  

 بسیار نابرابر است  1۹-های کووید دسترسی کشورها به واکسن 3
  

 حال افزایش است قطبی شدن سیاسی در سراسر جهان در  4
  

 رسدمیی منفی درباره جهان به اوج بی سابقه ای هادیدگاه 5
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حتی در برخی از کشورهای   -احساس ناامنی انسانی در اکثر کشورها رو به افزونی است  6

 شاخص توسعه انسانی بسیار بال با 
  

 ۹0( گسترده است، به طوری که در بیش از HDIکاهش اخیر در شاخص توسعه انسانی ) 7

 این شاخص کاهش یافته است  2021یا  2020درصد از کشورها در سال 
  

شاهد تغییرات معکوس در توسعه   1۹-کوویدگیری تقریباً همه کشورها در سال اول همه 8

انسانی بودند، و این روند نزولی در بیشتر کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین،  

 متوسط و بال )شاخص توسعه انسانی( ادامه یافت 
  

ی انسان بسیار گسترده تر از خودکارسازی  ها حوزه هوش مصنوعی برای افزایش فعالیت 9

 )اتوماسیون( کارها موجود است 
  

 ایجاد امنیت بیشتر برای مردم از طریق سرمایه گذاری، بیمه و نوآوری  10
  

 کاهش مقادیر شاخص توسعه انسانی جهانی دو سال متوالی برای اولین بار در تاریخ 1.1
  

گسترده بود، به طوری    1۹-کوویدگیری  کاهش در مقادیر شاخص توسعه انسانی در طول همه 1.2

 دچار کاهش شدند 2021یا   2020های درصد کشورها در سال ۹0که بیش از 
  

هر چند که بیشتر کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار بال )شاخص توسعه انسانی( در سال   1.3

کاهش شاخص توسعه انسانی را تجربه نکردند، اما اکثر کشورهای دارای شاخص توسعه   2021

 پایین و متوسط و شاخص توسعه انسانی بال دچار کاهش شدند  انسانی
  

 ی منفی در مورد جهان و آینده به اوج بی سابقه ای رسیده است هادیدگاه 1.4
  

ناامنی احساس ناامنی در بیشتر کشورها، حتی در برخی از کشورهای با شاخص توسعه انسانی   1.5

 بسیار بال، در حال افزایش است 
  

 ادامه دارد ها پذیری منفی در همه رو به افزونی است و نابرابری بین گروههیجان  1.6
  

 استرس بال و در حال افزایش است، صرفنظر از میزان تحصیالت افراد 1.7
  

 ی ما بستگی داردها طیف گسترده ای از احتمال گرمتر شدن کره زمین در آینده به انتخاب 1.8
  

 انسانی و در عین حال کاهش فشارهای سیاره ای تغییر جهان ما برای پیشبرد توسعه  1.9
  

ی مختلف  هاتواند به طرق مختلف برای بخشمیی تجدیدپذیر هاانتقال انرژی به سمت انرژی 1.10

 آشکار شود 
  

 شود میانتقال انرژی به مواد معدنی و موادی نیاز دارد که به آن اضافه  1.11
  

 توده زنده دنیا فراتر رفته است توده انسان زایی اکنون از کل زیست 1.12
  

 قطبی شدن سیاسی در سراسر جهان در حال افزایش است  1.13
  

S1.1.1 آوری  تاب برای راه پنج 
  

S1.3.1  باال دوباره تواندینم هرگز اما یاید، ب یین پا پرخطر یهادوره در تواندیم یتبشر یبقا یمنحن 

 برود 
  

 کندمیو دستاوردها را محدود   هاپریشانی روانی، آزادی دستیابی، انتخاب 2.1
  

 ارتباط سالمت روحی و جسمی  2.2
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های  اش، بیناجنس یا سایر اقلیتگرا، تراجنسیتی، دگرب گرا، افراد دوجنسجنسمردان هم

 شناسندجنسی می
  

 ی چندبعدی هاعدم قطعیتتوسعه انسانی در میان  2.9
  

S2.1.1 201۹ منتخب،  روانی اختالالت جهانی شیوع 
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 معرض امواج گرما قرار خواهند گرفت 
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S6.7.4 زمینه در را ییهاپیشرفت 2022-2017 و 2014-2010 یهاسال بین کشورها اکثر 

 کردند مشاهده زنان توانمندسازی و جنسیتی برابری علیه سوگیری
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- کووید مداوم گیریهمه  .کنیممی  زندگی  هانگرانی  از سرشار جهانی  در ما

 به  و است  شده انسانی  توسعه در تغییر باعث کشورها همه در تقریبا   19

 در  جنگ. آوردمی  پدید جدیدی یهاسویه همچنان بینی پیش غیرقابل شکلی  

 نظم میان در را انسانی  بیشتر تألم و رنج جهان، نقاط دیگر و اوکراین

. است شده موجب پرتنش چندجانبه نظام و تغییر حال در ژئوپلیتیکی 

 زنگ کدام هر هاطوفان و هاسوزی جنگل زمین، کره سابقه بی  گرمای
 نابسامان  ایفزاینده طوربه  که هستند ایسیاره هایسیستم سوی از خطری

قطعیت به را خود  جای حاد هایبحران. شوندمی  تر  مزمن،  هایعدم 

 و  متزلزل دورانی  از تصویری و  داده جهانی  مقیاس در متقابل و چندالیه

 .کنندمی  ترسیم را حیات نابسامان

 آفت،  و طاعون  نگران دیرباز از بشر. نیست تازه ایپدیده عدم قطعیت

 آن توسط جوامع برخی . است بوده خشکسالی  و سیل گ،جن و خشونت

 ی ها واقعیت هم جوامع از تعداد همان به حداقل اما . اندشده نابود بالیا

 برای  ای هوشمندانه یهاراه و اندپذیرفته را کنندهناآرام   و نوظهور

 تنها  بلکه نیست، ناپذیراجتناب ای  پدیده هیچ. اندیافته ترقی  و پیشرفت

 انسانی توسعه رشد آن با مقابله راه بهترین که است دشواری ناشناخته
 انسانی اساسا   که است مشارکتی  و خالقانه هایظرفیت کردن آزاد برای

 .هستند

در حال تعامل برای ایجاد انواع جدیدی    عدم قطعیتی جدیدی از  هاالیه

  تاریخ در هرگزکه   جدید عدم قطعیت مجموعه یک هستند،  عدم قطعیتاز  

روزمره که مردم    عدم قطعیتعالوه بر  (. 1 شکل) است نشده دیدهبشر  

، ما اکنون در حال حرکت  اندی بسیار قدیم با آن مواجه بودههااز زمان

آب قرار هادر  ناپایدار  متقابل  جریان  سه  در  که  هستیم  ناشناخته  ی 

 :اندگرفته

 . 1محوریانسانای در عصر تغییرات خطرناک سیاره •
 پیگیری تحولت اجتماعی فراگیر همتراز با انقالب صنعتی.  •
 شرایط متغییر و نوسانات جوامع قطبی شده.  •
قطعیت جدید مجموعه این از عبور     و  هامحرومیت دلیل به ،هاعدم 

است با انسانی  توسعه در مداوم یها نابرابری همراه   گذشته  دهه . مانع 

 به  کمتر اما داد، قرار توجه کانون در را هانابرابری موضوع سرانجام
 و شودمی  ناامنی  موجب عدم قطعیت و هاینابرابر که شد توجه یی هاراه

 درون  در و کشورها میان در هادستاورد و هافرصت در تنوع. بالعکس

 کنند می  تجربه خود زندگی  در مردم که نابسامانی  و عدم قطعیت با  هاملت

 نظم  یک مسائل کردن پیچیده. است تعامل در آن با و ،شودمی  منعکس

 ی ها چالش برای که را  ای چندجانبه سیستم که است  نوسان در ژئوپلیتیکی 
 صرف  ملی  منافع بار زیر و شده طراحی  هزاره از پس نه و جنگ از پس

 .کندمی  مهار است، شده طراحی 

 

 مجموعه  ویرانگر مظاهر اوکراین در جنگ و 19-کووید گیریهمه

قطعیت  در  را هایی شکاف و هامحدودیت کدام هر . هستند امروز عدم 

  .دهندمی  نشان کنونی  جهانی حاکمیت 
 

 

 جدید در حال ظهور است   عدم قطعیتیک مجموعه  1 شکل

 انسانی توسعه  گزارش  دفتر: منبع
 

عدم قطعیت
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 در قیمت نوسان و رسانده آسیب جهانی  عرضه یهازنجیره به یک هر
 کاالها  و محصوالت سایر و خام مواد کشاورزی، کودهای غذا، انرژی،

مورد  این اما. است داده افزایش را متغیرهای  بین  افزایی  هم  و  ارتباط 

 فاجعه یک به را هاشوک ،گزارش این نگارش زمان در که  اشاره است

 ملل  سازمان دبیرکل گوترش، آنتونیو .کندمی  تبدیل الوقوع قریب جهانی 

 تالقی دلیل به جهانی  غذایی  بحران شدن طوالنی  به نسبت بارها متحد

  2.است داده هشدار زمین گرمایش و 19-کووید گیریهمه بیماری ،هاجنگ

 روبرو  نسل یک در زندگی  هزینه بحران بزرگترین با نفر میلیاردها

 که  قدرت، و ثروت در نابرابری علت به عمدتا   نفر، میلیاردها .3هستند

 ناامنی با  حاضر حال در است، غذا به دسترسی  در استحقاق کننده تعیین

 به  را ضربه بیشترین غذا جهانی  بحران. 4کنندمی  نرم پنجه و دست غذایی 

 .کرد خواهد وارد آنها

 بحران  جهانی، مالی  بحران: اندشده انباشته هم روی جهانی  هایبحران

 جهانی  غذای بحران یک و ،19- کووید  گیریهمه و جاری اقلیمی  جهانی 

 بر تاکنون که کنترلی  هر که دارد وجود آزاردهنده حس این. الوقوع قریب

 نهادهایی  و هنجارها  و است، رفتن بین از حال  در ایم داشته خود زندگی 
 ضعیت و عهده از دیگر کردیم،می  تکیه آنها به رفاه و ثبات برای قبال   که

احساس نا امنی تقریبا در همه جا رو  . آیندنمی  بر امروز پیچیده نااطمینان

به افزونی است، و این منبعث از روندی است که مدتها پیش از همه گیری 

و تحوالت مهم در توسعه انسانی در سطح جهانی و حداقل در   19-کوید

 (.2 شکل) یک دهه گذشته در حال شکل گیری بوده است

نفر در جهان    ۷نفر از هر    ۶، بیش از  19-گیری کوویدقبل از همهحتی  

ناامنی می  در شرا  ینا   .5  کردنداحساس  که   یدپد   یطی احساس  است  آمده 

( در  19-یدکوو یریگ)با وجود اثرات همه یمعظ یی هایشرفتجهان شاهد پ

مع  مدتی طوالن بس  یارهایدر  در  جمله  از  رفاه،  از    یاریمتعارف 

 پسبوده است.  ی مندرج در گزارش توسعه انسان ی انسان  توسعه یارهایمع

 کمک  ما به انسانی  توسعه عریض زاویه عدسی   چگونه  کجاست؟  در  مشکل
 آن  به و کنیم درک را ناامنی  با همراه پیشرفت آشکار تضاد این تا کندمی 
شماره   دهیم؟ پاسخ )کادر  امسال  گزارش  به  سواالتی  جان 1چنین   )

 بخشد. می 

 حالی در که است  این محوریانسان عصر ناامیدکننده طنزهای از یکی 
 ترلکن لزوما   داریم، خود آینده بر تأثیرگذاری برای بیشتری قدرت ما که

 گسترده  تغییرات تا گرفته اقلیم تغییر  بحران از. نداریم آن بر بیشتری

 پیامدهای مجموعه گسترش حال در  دیگری مهم نیروهای فناوری،
 این  از بسیاری و هستند، معین اقدام هر از ناشناخته، برخی  و احتمالی،

نقطه برای بسیاری، رسیدن از  .  اندبوده هاانسان ما  خود ساخته نیروها

الف به نقطه ب در زندگی و در جوامع خود امری نامشخص، نامطمئن و  

ی مداوم،  هادشوار شده است. حتی دشوارتر، شرایطی است که نابرابری

فریبی سیاسی، توافق درباره حتی معنای نقطه ب و قطبی سازی و عوام

 حرکت را دشوار کرده است.

 
 

  ارزش شاخص توسعه انسانی جهانی دو سال متوالی کاهش یافته است و دستاوردهای پنج سال گذشته را از بین برده است 2 شکل

 .است شاخص جهانی مالی بحران  دوره: توجه
 موسسه ،UNDESA (2022a، 2022b) ،(2021c، 2022) پول المللی بین صندوق  ،(2018) (Barro and Lee) لی  و بارو یهاداده  اساس بر انسانی توسعه گزارش  دفتر محاسبات: منبع
 (.2022c) جهانی بانک  وUNSD (2022 ) ،(2022) یونسکو آمار

جهانی  مالی بحران 19-کووید گیریهمه    0.۶00 

مقادیر
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. است نرفته دست از هم چیز همه اما نیست، مطلوب کنونی  اوضاع

 باشند  استوار نوآوری و بیمه گذاری،سرمایه محور سه بر که هایی مشی خط
 در  و کنند حرکت جدید عدم قطعیت مجموعه در تا کنندمی  کمک  مردم به

 (.کنید مراجعه کامل گزارش 6 فصل به) کنند پیشرفت آن با مواجهه

گذاری،   • انرژیسرمایه  برای  ها از  آمادگی  تا  گرفته  تجدیدپذیر  ی 

را    گیرهمههای  بیماری ای  سیاره  فشارهای  شدید،  طبیعی  بالیای  و 

داده و جوامع را برای مقابله بهتر با شوک ی جهانی آماده  هاکاهش 

ی زلزله شناسی، علوم سونامی و کاهش خطر بالیا  هاپیشرفتکند. می 

سونامی   از  پس  سال  را  در  هند  بگیرید  2004اقیانوس  نظر   ۶.در 

 دهد.می ی هوشمند و عملی نتیجه هاسرمایه گذاری

آورد. بیمه به محافظت از همه می هم نتایج مشابهی به ارمغان  بیمه   •

دنیای   یک  احتمالی  حوادث  برابر  در  جامعه  کمک    نااطمینانافراد 

- کوویدگیری  ی اجتماعی در پی همهها کند. افزایش جهانی حمایتمی 

دقیقاً همین کار را انجام داد، در حالی که آشکار شد که پیش از   1۹

از آن افزایش    آن چقدر پوشش بیمه اجتماعی کم بود و چقدر باید پس

گذاری در خدمات پایه همگانی مانند بهداشت و آموزش  یابد. سرمایه

 ای است. نیز دارای عملکردی بیمه
در پاسخ   -فناوری، اقتصادی، فرهنگی    - در اشکال مختلف آن  نوآوری   •

ای که بشریت با آن مواجه خواهد های ناشناخته و ناشناختهبه چالش

 ند. کشد، نقشی اساسی را ایفا می 
 هادولت نقش است، جامعه کل به مربوط امری نوآوری که  حالی  در 

 مناسب  سیاستی  یهامشوق ایجاد در تنها نه: است مهم بسیار زمینه این در

 .جهان سراسر در فعال شریکی  عنوان به بلکه فراگیر، نوآوری برای

 

 

 

 

 سطوح  همه در را سیاست  که نهادهایی  زیربنای مفروضات

به . است ترعمیق کنند،می  اجرا و توسعه مربوط  مفروضات  معموال 

انگاشته  تصمیم ساده  حد  از  بیش  مردم،  این   .شودمی گیریهای  غلبه 

های محدودتری  انگارانه منجر به تدوین مجموعه سیاستمفروضات ساده

 عدم قطعیت نیاز برای  هدایت مجموعه    در مقایسه با سیاستهای مورد

های مناسب  گسترش مجموعه سیاست(. ببینید را 3  فصل)  جدید  شده است 

های  ها و ناسازگاریی مورد اشاره مستلزم درک تفاوتهاعدم قطعیتبا 

 بر  عالوه  نها مواجه هستیم.آ گیری با  شناختی است که همه ما در تصمیم
 ریشه  هستیم قائل ارزش آن برای آنچه در اغلب ما هایگیری تصمیم این،

 پیشینه در ریشه خود نوبه به هستیم قائل ارزش برایش ما آنچه. دارد

 اجتماعی رخوت دقیق  بررسی . است پذیر  شکل و متنی  دارد، ما اجتماعی 

 باشد  ده آین کارهایراه از بخشی  باید جدید  روایات  آزمودن و حاصلبی 

 (.کنید مراجعه گزارش کامل 3 فصل به)

 شمشیری  بیشتر فناوری که استواقعیت این  . باشدچنین  فناوری هم باید  

 فسیلی هایسوخت احتراق هایآوریفن. اینقرهای  گلوله تا است دولبه

 وعده  ایهسته( گداخت ) همجوشی  که حالی  در کنند،می  گرم  را سیاره

 و  پاک انرژی از جدید  عصری آغاز و  خورشیدی انرژی کردن  ذخیره

 کردن،  الیک و ریتوییت اینترنتی، جستجوی هر  با. دهدمی  را نامحدود

 در  ما اما کند،می  تولید داده دیگری زمان هر از بیش ما دیجیتالی  ردپای
 آن از عمدا   برخی  و کنیم استفاده عمومی  منافع برای آن از تا هستیم تالش

 کسب  برای هولناک تقالی در فناوری  هایغول. کنندمی  استفاده سوء

 متمرکز همه زندگی  بر خود دستان در را بیشتری قدرت بیشتر، تاطالعا

 راه سمت به هدفمند طور به را فناوری که باشد این باید ما ترفند. کنندمی 

 متمایل  جدید و قدیمی  یهاچالش با مقابله برای خالق و فراگیر یهاحل
 قطف و کند عمل فروشی گاو در چینی  یک مانند دهیم اجازه اینکه نه کنیم،

 دهد  ارتقا را کارها  که  داریم نیاز هایی فناوری به ما . کند خرد  را چیز  همه

 نه و  انتخابی  طوربه بتواند که این و کند،  جا به جا را  آن فقط که آن نه

 (.کنید مراجعه کامل گزارش 4 فصل به) کند ایجاد دگرگونی  تصادفی،

 هایالشچ جدید، عدم قطعیت مجموعه این سوی به بیشتر پیشروی با

 آسان، هایپاسخ بدون تردشوار هایسوال - آیندمی  پیش ایناشناخته

 برای  که مرزهایی  داخل در نشینی عقب برای ترخودمخرب هایفرصت
 19-کووید برای که هستند خطرناک اندازه همان به فناوری و اقلیم تغییر

 که  شود هگرفت نظر در آزمونی  عنوانبه 19-کووید گیریهمه اگر. اندبوده

 از  و آن، از باید کنیم،می  حرکت خود جهانی  و مشترک آینده در چگونه

 خیلی. کنیم عمل بهتر باید چگونه دریابیم تا بگیریم درس آن بد و خوب

 .بهتر

مباحث 2021-2022گزارش توسعه انسانی  1 شماره کادر
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پنجره ای به سوی واقعیتی   19-کوویدگیری همه
 جدید است 

 زندگیبه   را هولناکی  تلفات خود، سال سومین در ،19-کووید گیریهمه

 از  فراتر وضعیت این. است کردهتحمیل   جهان سراسر مردم معیشت و

 به  ای دریچه و در اصل،   جهان عادی شرایط از طوالنی  انحراف یک

 که نمادین، و عمیق تضادهای به  دردناک نگاهی  .است جدید واقعیتی 

 .کندمی  ارآشک را هاپذیری آسیب از ای مجموعه

: ه استبود مدرن علمی  چشمگیر شاهکار یک شاهد جهان سو، یک از

 یک  از کمتر در جدید ویروس یک  برای موثر و  ایمن ی هاواکسن تهیه

 قرن  در نفر هامیلیون صدها شاید و  ها،ده جان نجات با  هاواکسن. سال

 ترینه صرف به مقرون و بزرگترین از یکی  همواره کودکان، ویژهبه گذشته،

 نیز  19-کووید هایواکسن مجموعه ۷.اندبوده بشریت فناوری هاینوآوری

 .نیست مستثنی  قاعده این از

 20 به نزدیک از 19-کووید واکسیناسیون یهابرنامه 2021 سال در تنها 

 تواند می  که است فناوری قدرت از درسی  این 8.کرد جلوگیری مرگ  میلیون
 نظرات  که ایزمانه  در هم آن دهد، تغییر بهبود سمت  به را هاانسان زندگی 

 .کند عمل برعکس درست تواندمی  فناوری که شودمی  مطرح  بسیاری

واکسن به  دسترسی  کوویداما  کشورهای   19-های  از  بسیاری  در 

های آفریقایی که  نرخ مرگ و میر  کشور  ویژه در(، به 3درآمد )شکل  کم

های خاص سنی را دو برابر بیش از کشورهایی با درآمد ناشی از عفونت

 9.یا تقریبا  وجود ندارد  ، به طرز وحشتناکی ناکافی استاندباال متحمل شده

 اندک  تعداد و تر ضعیف سردهای زنجیره با روستایی  مناطق به دسترسی 

حال، .  است دشوار مچنانه بهداشتی  یهامراقبت کارکنان همین  در 

مقبولیت واکسن در بسیاری از کشورهای ثروتمند کاهش یافته که تا حدی 

  10  بوده است.  هابه دلیل اختالف نظرهای پیچیده عمومی در مورد واکسن

 . است تر طوالنی  کشوری هر  در هاگام آخرین پیمودن

 

 است بوده بسیار نابرابر  19-های کوویددسترسی کشورها به واکسن 3 شکل

 

 .2022 ژوئیه 27 تاریخ ،/https://data.undp.org/vaccine-equity) واکسن به دسترسی  برابر حق  برای  جهانی داشبورد  منبع:

کشورهای
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 از  یکی  19-کووید هایواکسن به ناعادالنه و نابرابر دسترسی 

 در . است شده تحمیل گیریهمه طول در که است متعددی هایی نابرابری

یی  هاگروه. است کرده کمک گیریهمه گسترش به هانابرابری این واقع،

، بیشترین خطرات سالمتی و اقتصادی  اندکه به احتمال زیاد محروم مانده

 مراقبتی و داریخانه هایمسئولیت دختران و زنان. اندآن را متحمل شده

 شده  بدتر آنها علیه خشونت که حالی  در  دارند،  عهده بر را بیشتری حتی 

 از  که دیجیتال یهاشکاف 11(.کنید مراجعه گزارش کامل  2 فصل به) است

 را کودکان آموزش کیفیت و دسترسی  در هافاصله داشت، وجود  هم قبل

 13. هستنددانش آموزان " گمشده نسل " نگران برخی  12. است داده افزایش

 کرده  ایجاد را یی هاپرسش جا همه در مردم برای 19-کووید گیریهمه

 این  زمانی  چه: آنها ترینمهم جمله از ندارد، آسانی  هایپاسخ که است

 افزایش  با اغلب و است، بوده زودگذر هاپاسخ شود؟می « تمام» وضعیت

 بازگشت  به مجبور را ما و شده  پراکنده تازه، هایودیتمحد ایجاد یا موارد

گره زنجیره. است کرده اول نقطه به هم  به  شدت  به  جهانی  تأمین  های 

دامن می   خورده در همه کشورها  تورم  به  نرخ   –زنند  و  ی هابطوریکه 

 14.سابقه بوده استتورم  باال  در بعضی از کشورها در چند دهه گذشته بی 

 ویران  اقتصادهای نجات هدف با سابقهبی  مالی  و پولی  مداخالت پیامدهای
 تا  اند،دیده آسیب جهانی  مالی  بحران اثر در  هنوز  آنها از بسیاری که شده،

 های تنش کنار  در و کوتاه زمانی  در  تدابیر این. است نامشخص زیادی حد

 یک  از راترف گیریهمه این. اندشده اثر بی  رودررو نوظهور ژئوپلیتیکی 

 .است نشده" تمام" هم کامال   و است بوده ویروس

 امواج پایان، بی  ظاهرا   یهانشیب و  فراز با که  19-کووید گیری همه 

 بارها  ،هاقرنطینه تشدید نتیجه در و جدید یهاسویه مداوم ایجاد و پی  در پی 
 پدیده هر از بیش شاید است، کرده گرفتار و گیرزمین  را کشورها  بارها و

 فقط  این و .است کرده ایجاد قراری بی  و عدم قطعیت از جوی دیگری،

 نامعلوم  ای نقطه از ناگهان ظاهرا   که است گیرهمه یها بیماری از یکی 

 در  هامدت. است شده کردن دفع قابل  غیر پلید شبحی  همچون و شده ظاهر

 همانطور  و 15بود شده داده هشدار ما به تنفسی جدید هایپاتوژن تهدید مورد
 است  شده داده هشدار ما به رویم،می  پیش محوریانسان  عصر عمق به که

 .باشیم نیز دست این از بیشتری موارد انتظار در باید که

 

 جدید در حال ظهور است  عدم قطعیتیک مجموعه  

 انتظار مورد تحوالت کنار در اقتصادها بر 19-کووید گیریهمه اثرات
 کنند، می  ایجاد که هایی دگرگونی  و خطرات و قدرتمند جدید هایفناوری

ی بخشکه    ،های افرادگذاری در آموزش و مهارتسرمایه. شودمی  کمرنگ

تغییرات   انگیزحیرتدر مواجهه با سرعت    ،است  توسعه انسانی   اساسی در

 ن و هوش مصنوعی، چه تناسبی داشته است؟ فناوری، از جمله اتوماسیو

 بازسازی  باعث که انرژی ضروری و سنجیده انتقال با مواجهه در یا
 تغییرات  سابقهبی  الگوهای میان در تر،گسترده طور به شود؟می  جوامع
 چگونه؟ و دارند اهمیت هایی قابلیت چه خطرناک، ایسیاره

 

 کنار در اقتصادها بر 19- کووید گیریهمه تأثیرات"
 خطرات و قدرتمند جدید هایفناوری  انتظار مورد تحوالت

 ".شودمی کمرنگ کنندمی ایجاد که هاییدگرگونی  و

 
 و  هاسوزی جنگل زمین، کره سابقه بی  گرمای شاهد اخیر هایسال
 است  هشداردهنده یادآوری  که ایمبوده جهان سراسر در بیشتری هایطوفان

 عصر  توسط که ای سیاره سطح تغییرات  دیگر کنار در اقلیمی  بحران که

 از  یکی  زیستی  تنوع نابودی. دارد ادامه اند،شده ایجاد محوریانسان

از   .آنهاست انقراض    1بیش  میلیون گونه گیاهی و جانوری در معرض 

 کرد، غافلگیر را ما 19-کووید گیریهمه  که اندازه همان به 1۶  قرار دارند.
 کمتر حتی  بودیم، سرگردان  و ناآماده  رو  یشپ مسیرهای یافتن در  و
مثال  بدون، جهانی  در توانمی  چگونه کنیم تصور توانیممی  عنوان   ، به 

 اولین  که پیش سال میلیون 500 حدود از. کرد زندگی  فراوان حشرات

 این . است نشده آزموده وضعیت این شدند، ظاهر جهان در خشکی  گیاهان

 مشکالتی با ما حشرات، فراوان ی افشانگرده بدون. نیست تصادف یک

 باال  مقیاس در کشاورزی محصوالت سایر و غذایی  مواد رشد در عظیم

 .هستیم روبرو

 گذاشته  اثر هم بر که هاستمدت شناختی بوم هاینظام و  بشری جوامع
 عصر  در  که  سرعتی  و مقیاس در  نه اما اند،کردهمتحول   را یکدیگر و

 به دادن  شکل حال در هاانسان اکنون .ایم بوده آن شاهد محوریانسان

 از  - پایه معیارهایدر  چشمگیر اتتغییر و 1۷هستند، ای سیاره مسیرهای

 اساسی چارچوب تغییر حال در - هاگونه تنوع تا گرفته زمین کره گرمایش

. کرده است فعالیت آنتحت   سال هزاران برای انسان که است  معیارهایی

عدم   از جدیدی نوع و است جابجایی  حال در  ما پای زیر زمین گویی 

. نداریم آن برای واقعی  راهنمای هیچ که کندمی  معرفی  را ای سیاره قطعیت

 تاریخ،  در بار اولین برای. است کرده تغییر مواد یهاچرخه  مثال، برای

 زیست از بیش آسفالت، و بتن مانند انسان، توسط شده  ساخته موادمقدار  

 های بسته  در: هستند جا همه اکنون هامیکروپالستیک. است زمین توده

 و  شدهحفاظت هایجنگل در ،هااقیانوس در کشور یک اندازه  به زباله

 هامرجان انبوه  ن شد  سفید  18.مردم خون و  هاریه  در و دوردست هایقله

 19. عجیب تا است عادی امری حاضر حال در

امنیتی    » یک اقلیم تغییر المللی بین هیئت گزارش آخرین یک هشدار 

 20. است« بشریت برای بسیار جدی
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 اجتناب وزمین   حد از بیش گرمایش از جلوگیری امکان هنوز که حالی  در
ی  هافعالیت از ناشی  تغییرات رودمی  نتظارا داریم، را سناریوها بدترین از

 پیشرفت با اصل، در. یابد ادامه نیز آینده در ما ای سیاره منظومه در انسان

 پیش را بیشتری  عدم قطعیت قبل، به نسبت بهتری دقت  با هامدل علوم،

 21. کنندمی  بینی 

 دوره  در انسان از ناشی  و سیاره سطح در سریع، تغییرات از یک هر
 به ترسناک جدید ابهامات تزریق برای تنهایی به محوری،انسان عصر

 بشر  نوع همه برای بلکه ،هاملت حتی  یا جوامع افراد، تنها نه سرنوشت

 به نسبت جهانی  آگاهی  یک که بیاورید یاد به را پیش دهه چند. است کافی 

 به آن از قبل که کشی  حشره یا. گرفت شکل هاکلروفلوئوروکربن خطرات

که ) آن از پیش ای هسته یهاسالح  تکثیر یا. شدمی  شناخته. ت.د.د نام

 در انسان توسط شده القاء نیروهای(. متاسفانه امروز هم هنوز ادامه دارد

 جزایر اینها. شوندمی ن توالی  خوبی  به یا تجزیه محوریانسان عصر

 شوندمی  افزوده یکدیگر به بلکه،. نیستند نسبی  ثبات  از دریایی  در آشفتگی 

 تقویت  و دارند تعامل یکدیگر با بینی،پیش غیرقابل هایروش  به و

 بزرگتر زاانسان وجودی تهدیدات بشر، تاریخ در بار اولین برای. شوندمی 

 22. است طبیعی  مخاطرات از ناشی  تهدیدات از

 

های چندبعدی و  چند الیه شدن و تعامل ریسک "

را به وجود   عدم قطعیتهمپوشانی تهدیدها، ابعاد جدیدی از 
ی انسانی باشد که هاآورد، حتی اگر تنها به دلیل انتخاب می

ی ضعیف  های نظامهااثراتی بسیار فراتر از ظرفیت 

 ".اکولوژیکی ما برای جذب آنها داشته باشد- اجتماعی

 
. سازدمی ن  سناریو ،عدم قطعیت ترسیم در گزارش این دلیل، همین به

 سطح  در عدم قطعیت جدید منبع سه چگونه که کندمی  بررسی  عوض، در
 گیرندمی  قرار هم کنار جدید عدم قطعیت مجموعه یک ایجاد برای جهانی 

 اندازد می  تعویق به را انسانی  توسعه و کندمی حیات انسانی را متزلزل   که

 (:کنید مراجعه کامل گزارش 1فصل  به)

قطعیتاولین   • عصر   عدم  در  ای  سیاره  خطرناک  تغییرات  با  جدید 

 ی انسانی مرتبط است. ها محوری و تعامل آن با نابرابریانسان
دهی ی جدید سازمانها دوم، گذار هدفمند، هرچند نامطمئن، به سوی راه •

  ی است که در های مشابه جوامع صنعتی است که مفهوم آن دگرگونی 

 23. رخ دادگذار از جوامع کشاورزی به جوامع صنعتی  تحولت  
دوقطبی  • تشدید  داخل  سوم،  در  و  بین  در  اجتماعی  و  سیاسی  سازی 

بین   در  هم  و  اطالعات  مورد  در  هم  نادرست  درک  و  کشورها، 

های دیجیتال جدید اغلب  آوریاست که با استفاده از فن های مردم  گروه

 24 شود.تسهیل می 

 ابعاد  تهدیدها، همپوشانی  و چندبعدی هایریسک  تعامل و شدن  الیه چند
قطعیت از جدیدی  دلیل  به تنها اگر حتی  آورد،می  وجود به را عدم 
 ی هانظام یهاظرفیت از فراتر بسیار  اثراتی  که باشد انسانی  یهاانتخاب

عدم   این در. باشد داشته آنها جذب برای ما اکولوژیکی -اجتماعی ضعیف

 تقویت  شدن، نابود جای به است ممکن پیچیده هایشوک جدید، قطعیت
 اینکه  نه شوند منتشر هاسیستم در توانندمی  باشند؛ داشته کنش برهم و شوند

 .شوند تثبیت آنها توسط

 مقیاسی  و شدت با هم آن طبیعت یهاسیستم بر انسانی  اثرگذاری

قطعیت سکه دیگر روی یک سابقه،بی   دیگر، سوی از. است عدم 

 وجود  نیز انسانی  توسعه در  کمبودها جمله از اجتماعی، شدید هایکاستی 
 آن  کاهش و بینی پیش غیرقابل پیامدهای از عبور  اول، وهله در  که دارند

 به که بگیرید نظر در را 19-کووید گیریهمه. کنندمی  دشوارتر را اثرات

سویه که اندازه همان  سوء ها،نابرابریبه   ،است هاواکسن و هادرباره 

مربوط   اعتمادیبی  و مدیریت  زیست  منابع برای رقابت یا. استنیز 

 که  شرایطی  در. شودمی ن تبدیل تعارض به معموال   که رقابتی  محیطی،

 این  کنند،می  ایجاد را هانارضایتی  بروز زمینه فشار تحت یهااکوسیستم

 25.شوندمی  تبدیل تعارض به اجتماعی  تعادل عدم دلیل به هانارضایتی 

 بیش که هستند عواملی  ،هامحرومیت و هانابرابری سیاسی، قدرت اعمال
 دامن  محیطی  زیست یهاتنش به طبیعی  منابع به دسترسی  عامل از

 .زنندمی 

ست، مسائل را پیچیده تر سیاسی، که رو به افزونی بوده اسازی  ی قطب

شود و خود نیز می   عدم قطعیت(، موجب تشدید وضعیت  4کند )شکل  می 

 گزارش کامل مراجعه کنید(.  4کند )به فصل  می تر  را وخیم  عدم قطعیت

 و ناامیدی احساس  خود ی سیاسیها تعداد زیادی از مردم نسبت به نظام

 سراسر  در غالب روند اکنون دموکراتیک نشینی  عقب 2۶.کنندمی  بیگانگی 

 این 2۷.است پیش سال 10 به نسبت معکوس روندی که است، کشورها

در حال شکل گیری   دموکراسی  از جهانی  زیاد یهاحمایت رغم  به پدیده

 اصطالح به مناطق از خارج  در حتی  نیز، مسلحانه یهادرگیری.  است

 بیش تاریخ، در بار اولین برای 28.است یشافزا حال در شکننده، و ناپایدار

 کشور  داخل در آنها بیشتر که  اندشده آواره اجبار به  نفر میلیون 100 از

 29. برندمی  سر به خود

 و باشد کننده فلج است ممکن جهان  شدن قطبی  و عدم قطعیت ترکیب

 .بیاندازد تاخیر به را زمین کره روی بر انسانی  فشارهای مهار برای اقدام

 وجود  با باشد، اقدام در ما ناتوانی  است ممکن ما زمان واقعی  پارادوکس
 برای  انسان ای سیاره فشارهای که مشکالتی  از ای فزاینده شواهد

 وضعیت  به که زمانی  تا. کندمی  ایجاد اجتماعی  و اکولوژیکی  یهاسیستم

 عصر یهانشیب و فراز با مواجهه در نکنیم، توجه انسانها کننده نگران

 .بود خواهیم بسته دست محوریانسان

 اشکال  نظیر ریسک، مدیریت و بحران به واکنش مرسوم هایسازوکار
 اختالالت  با مقابله توان صحیح، عملکرد صورت در حتی  بیمه، مختلف

 .ندارند را یکدیگر با مرتبط و جهانی 
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 سراسر جهان رو به افزونی است قطبی شدن سیاسی در  4شکل 
 

 (.2022) همکاران و Boese از  اقتباس 
 

 

. است موارد این از اینمونه 19-کووید  گیریهمه به ناهماهنگ هایپاسخ

 هایراهبرد به جهانی، سطح در همزمان درپی پی  رویدادهای با مواجهه برای

 بر  فقط نه و سیستم، کل بر نوسانات که شرایطی  در. است نیاز جدیدی

 و  بخشی تنوع طریق از خطرات با مقابله بگذارد، تأثیر آن، از یی هابخش

 جهان  سرتاسر در متعددی کشورهای حال، این با. شودمی  دشوار سازیمتنوع

 کنار  مختلف هایروش به و پیوسته طوربه را،  خطرپذیری در مشارکت

 مجهز " گیگ " اقتصادهای در آنها عدم قطعیت و کار جدید اشکال 30.اندگذاشته

( دائمی هایاستخدام جای به آزاد و موقت مشاغل مشخصه با) فناوری به

به   که ستهامدت عدم قطعیت مجموع، در. اندکرده پیدا بیشتری اهمیت رو 

 .استافزونی  

 وضعیتی  در.  است  داشته  افزایش  سایرین   از  بیش   هاگروه  از برخی  برای  و

  حدی   تا  امتیاز،  یا  ثروت  قدرت،  دارای  افراد  متقابل،  و  بدیع  یهاعدم قطعیت  از

  دیگران  دوش  بر  را  بیشتری  بار  و  کنند  محافظت  خود  از  تا  دارند  ابزاری

 .بگذارند

 جدید  پیچیده  ابهاماتاز    دنیایی   با  مانند،می   محروم  زیاد  احتمال  به  که  هایی گروه

 نقض  و  مداوم  هایتبعیض  از  مملو  که  ها،ابهام  این  بیشتر  آن  در   که   هستند  روبرو

  نتیجه  در  هاطوفان  که  نیست  این  فقط  31.شودمی   هاآن  متوجه  است،  بشر  حقوق

 گویی  بلکه  شوند،می   مرگبارتر  و  تر  عظیم  زیست  محیط  بر  انسانی   اعمال  تأثیرات

 پذیرترین   آسیب  سمت  به  آنها  مخرب  مسیرهای  ما،  اجتماعی   یهاانتخاب  واسطه  به

 . شودمی  هدایت ما میان در افراد

 

 است  افزایش حال در جا همه در تقریبا    اندوه و پریشانی احساس

 سه  به گذشته سال 125 طول در شده منتشر کتاب میلیون 14 از بیش تحلیل
 جهان  نقاط از بسیاری در را نگرانی  و اضطراب ابراز شدید افزایش دنیا، مهم زبان

 افزایش  تر،کوچک زمانی  هایمقیاس  در دیگر  تحقیقات 32(.5شکل  ) دهدمی  نشان

 شیوع از قبل بسیار یعنی  ،2012 سال از را عدم قطعیت مورد  در هانگرانی  مداوم

 33.دهندمی  گزارش ،19-کووید

 

قطبی
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 رسد می ی منفی درباره جهان به اوج بی سابقه ای هادیدگاه 5 شکل

 
 کتاب  میلیون  14 در  و کنند،می  منعکس را  هاآشفتگی سایر و  اضطراب  افسردگی،  که  ایکلمه  پنج تا یک  هایتوالی  در  و شوندمی  تعریف  شناختی خطاهای متنی همسان عنوانبه  که  منفی  هایدیدگاه : نکته

 که  شوندمی  مقایسه تهی  مدل  یک با آنها. شودمی  تبدیل طبیعی  معیار ینمره  به مقایسه برای  نشریات  در کلمات  والی ت این رواج . اندشده  منتشر  گذشته  سال 125 در آلمانی و اسپانیایی انگلیسی، هایزبان  به

 . آوردمی  حساب به  را استانداردها و انتشارات حجم در  زمان طول در  تغییرات

 .2021 همکاران و  Bollen: منبع

 

 متحد  ملل سازمان توسعه برنامه ویژه گزارش جاری، سال اوایل در
 نشان  را ناامنی  احساس از ای کننده نگران سطوح  انسانی،  امنیت مورد در

 در  نفر ۷ هر از نفر ۶ از بیش ،19-کووید گیریهمه از قبل حتی . داد

 تمام  در انسانی  ناامنی  احساس 34.کردندمی  ناامنی  احساس جهانی  سطح

 از  برخی  در  حتی  و است زیاد( HDI) نی انسا توسعه شاخص یهاگروه

شکل  ) است یافته افزایش نیز باال بسیار  انسانی  توسعه شاخص با کشورهای

 کرده  حرکت  راستا همین در اخیر یها سال در نیز جهان شدن قطبی   (.۶

 در : است یافته افزایش اعتماد رفتن بین از احساس آن، موازات به. است

 مردم بیشتر که کنندمی  فکر مردم از درصد 30 از کمتر جهانی، سطح
 است  شده  ثبت تاکنون که است میزانی  کمترین این که هستند، اعتماد قابل

 (.کنید مراجعه گزارش کامل 4فصل  به)

 آن در که کنندمی  ترسیم را ای پیچیده تصویر هاداده سایر و هاداده این
 معیارهایی با تضاد در کامال   شانجوامع  و زندگی  مورد در مردم ادراکات

 معیارهای  جمله از است، بوده باال  دیرباز از که است عمومی  رفاه از
 های شاخص سایر و انسانی  توسعه شاخص مانند رفاه، دیرینه چندبعدی

 با پیشرفت: دوگانه تضادهای خالصه، طور  به. گزارش این در مندرج 

 .جهان شدن قطبی  با پیشرفت و ناامنی 

 کجاست؟ در مشکل پس

 یا  هاداده بودن خطا زمینه در تردید ابراز به هاپاسخ اوقات، اغلب

 اگرچه. نیستند خطا کدام هیچ زیاد، احتمال به. شودمی  داده تقلیل  اشخاص

 کنند، بیان خود زیسته تجربه از جامع دیدگاهی  دارند تمایل مردم

 بر اغلب شودمی  پرسیده آنها زندگی  بارهدر که سؤاالتی  اما

: است متمرکز تجربه آن گیریاندازه قابل و خاص یهازیرمجموعه

 .درآمد و زندگی، به امید تحصیل، یهاسال

 تجربه یک کلیت - هستند که - باشند  مهم معیارها این که هم چقدر هر 

 املک مفهوم انعکاس قصد  هرگز معیارها این. گیرندمی ن بر  در را زیسته

 مانند رفاهی  دستاوردهای از فراتر که مفهومی نداشتند، را انسانی توسعه
 گیرد می  بر در نیز را اختیار و آزادی مفاهیم و است گرسنگی  یا فقر کاهش
 برخوردار حس هم، کنار در مفاهیم این همه و است مهم اندازه همان به که

 همچنین.         نندکمی  ایجاد  مردم زندگی  در  را انتخاب و امکان  از بودن

 خود  خودی به  که را اجتماعی  اعتماد و انسجام لزوما   فردی دستاوردهای
 است،  مهم افراد برای مشترک اهداف جهت در یکدیگر با همکاری برای و

 مفاهیم  به دقیق نگاهی  دوگانه تضادهای خالصه، طوربه.  کندمی ن منعکس

 .کندمی  طلب« پیشرفت» محدود

 گسترده تنوع درک  برای که داشت تأکید 2019 انی انس توسعه گزارش
 متوسط حدود از باید کشورها از بسیاری در هاقابلیت در رشد به رو و

 ارتقا  هایقابلیت در را رشدی به رو های شکاف گزارش آن. رفت فراتر

 ۷0 سن تا زندگی  به امید و عالی  آموزش از برخورداری مانند یافته،
 ارتباط  عدم توضیح به است ممکن که هاییشکاف کرد، شناسایی  سالگی 
 مورد در ما آنچه و گویندمی  خود زندگی  مورد در مردم آنچه بین آشکار

 بلکه نیستند،  دیگری یا  یکی  این یا  توضیح اینها. کند کمک سنجیممی  آنها

 35. هستند محتمل حتی  و ممکن همگی 

 ( اطمینان فاصله %90) متحده ایاالت انگلیسی،
 

 (  اطمینانفاصله  %95) اسپانیایی
 ( فاصله اطمینان %95) آلمانی
 ( فاصله اطمینان %95) تهی مدل

 

سقوط وال   جنگ جهانی اول

دوم جنگ جهانی  استریت   رکود بزرگ مالی 

معیار طبیعی  نمره  
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 بال  اریبس یانسان توسعه شاخص با یکشورها از یبرخ در یحت - است یافزون به رو کشورها اکثر در یانسان یناامن احساس 6 شکل

 .است کشور جمعیت دهنده نشان حباب اندازه: نکته 
 .دارد اشاره مقایسه قابل یهاداده  دارای کشورهای برای جهانی مقادیر بررسی در ۷ و  ۶ افزایشی امواج  بین انسانی ناامنی احساس  میزان شاخص در تغییر به . لف ا

.2022 متحد ملل توسعه برنامه: منبع

 

 
قابلیت چند  از  هر  عبور  برای  انسان  به  کمک  در  قطعیتها  های عدم 

می  پیدا  بیشتری  اهمیت  جدید  دوران  این  آینده ساختاری  با  اما   کنند، 

شود سخت تر  تری روبرو هستند. تحقق دستاوردها ممکن است  متزلزل

و دشوارتر از آن، حفظ آن دستاوردها خواهد بود. پسرفت ممکن است  

گیری  یا هر دو، همانگونه که در طول همه   -ناگهانی یا رایج تر شود  

آشکار شد. برای نخستین بار در تاریخ، مقدار جهانی شاخص   19-کووید

توسعه انسانی کاهش یافت و جهان دقیقا به دوران پس از تصویب دستور  

گرد کرد. البته برای توسعه پایدار و توافقنامه پاریس عقب   2030کار  

هر ساله چند کشور مختلف در مقادیر شاخص توسعه انسانی مربوطه  

درصد از    90،  2021یا    2020شوند. اما در سال  می خود دچار نزول  

اند )شکل  کشورها شاهد کاهش مقدار شاخص توسعه انسانی خود بوده

(، که بسیار بیشتر از رقمی بود که پس از بحران مالی جهانی دچار ۷

پسرفت شد. سال گذشته شاهد بهبودی در سطح جهانی بودیم اما این بهبود 

کشورهای با شاخص توسعه انسانی بسیار جزئی و ناهموار بود: اکثر  

دیگر  کشورهای  بیشتر  که  حالی  در  کردند،  تجربه  را  بهبودهایی  باال 

   (.8کاهش مداوم را تجربه کردند )شکل 

ی است  اهدف توسعه انسانی کمک به مردم برای برخورداری از زندگی 

هایشان، که فراتر از که برای آن ارزش قائل هستند، با گسترش قابلیت

عدم شود. اگر می دستاوردهای رفاهی است و شامل اختیار و آزادی نیز 

ی توسعه انسانی تشکیل دهد، هاابرهای طوفانی بر فراز تمام جنبه  قطعیت

پرتاب   اختیار  از  برخورداری  اندیشه  سمت  به  را  برق  و  رعد  آنگاه 

 کند.  می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و تعهدات  ها واسطه تبدیل ارزشتواند قدرت را از بین ببرد. انتخابمی 

هایی که انجام شوند، اما اگر تردید کنیم که آیا انتخابفرد به دستاوردها می 

خواهیم به همراه خواهد داشت، صرف نظر از  یجی را که می دهیم نتامی 

اینکه چقدر تحصیل کرده یا سالم هستیم، اندیشه داشتن انتخاب هر چه بیشتر  

شود. از دست دادن احساس کنترل به جای نداشتن آن در وهله  تر می انتزاعی 

اول، پیامدهای منفی خاص خود را دارد، مانند تمایل به شناسایی مقصران 

گرایی و اختالفات ا شروران، بی اعتمادی به نهادها و نخبگان، و انزوا، ملی ی

تواند گرمای یک دم نوش سمی را افزایش  می   عدم قطعیتاجتماعی بیشتر.  

 دهد.  

 

   است دولبه شمشیر یک فناوری از استفاده
 

آوری جدید  هافن  قدرتمند  وضعیتی  تقویت    این  اخبار، نکمی را  از  ند. 

شود تا روابطی که به صورت آنالین محصوالت و تبلیغاتی که به ما ارائه می 

ویژه  ها و بهکنیم، زندگی ما بیشتر و بیشتر توسط الگوریتمو واقعی ایجاد می 

 شود. هوش مصنوعی تعیین می 

 (الف)  انسانی ناامنی احساس میزان شاخص در تغییر

 متوسط انسانی توسعه شاخص با شورهایک
0.15 
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 درصد کشورها با کاهش روبرو هستند  90انسانی گسترده است، به طوری که بیش از کاهش اخیر در شاخص توسعه  7 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است شاخص جهانی مالی بحران  دوره: توجه
 آمار موسسه ،UNDESA (2022a، 2022b) ،(2021c، 2022) پول  المللی بین صندوق ،(2018) (Barro and Lee) لی  و بارو یهاداده  اساس بر انسانی توسعه گزارش  دفتر محاسبات: منبع

 (.2022c) جهانی بانک وUNSD (2022 ) ،(2022) یونسکو
 

شاهد تغییرات معکوس در توسعه انسانی بودند، و این روند کاهشی در بیشتر کشورهای با   19-کووید گیری تقریبا  همه کشورها در سال اول همه 8 شکل

 شاخص توسعه انسانی پایین، متوسط و باال ادامه یافت 

 

 آمار موسسه ،UNDESA (2022a، 2022b) ،(2021c، 2022) پول  المللی بین صندوق ،(2018) (Barro and Lee) لی  و بارو یهاداده  اساس بر انسانی توسعه گزارش  دفتر محاسبات: منبع

 (.2022c) جهانی بانک وUNSD (2022 ) ،(2022) یونسکو

 

 ی هاداده به آنها زندگی  از ای جنبه هر هستند، آنالین که افرادی برای 
 ایجاد  مورداین   در ای کننده نگرانی  هاپرسش و شودمی  تبدیل  کاالیی
 حساس،  شخصی  اطالعات ویژه به اطالعاتی، چه به کسی  چه که کندمی 

 3۶. دارد دسترسی  آنها از استفاده نحوه و

 بلند صداهای پژواک با یی هااتاقک از مملو که اجتماعی  یهاشبکه  در
 چرا شوند،می  مخلوط هم با شخصی  و تجاری سیاسی، مطالب همه است،
 تبلیغات  جذب هم هاچشم و کنند،می  جلب خود به را هاچشم توجه آنها که

 .شودمی  درآمدها سایر و

 که  شودمی  انجام یی هاربات توسط آنالین نظرهای اظهار از نیمی  حداقل 

 بیشتر و سریعتر پراکنی  غلط 37.اندشده طراحی  مخالفت یا ناآرامی  ایجاد برای

 بی شود،می  بازنشر اندگرفته  قرار مستدل بررسی  مورد که اطالعاتی  از

: زندمی  دامن را عدم قطعیت نوع ترین بزرگ شاید و کندمی  ایجاد اعتمادی

 فراتر  شدن قائل تمایز این. شویم قائل تمایز دو این بین چگونه که این ندانستن

 شده  توافق جهانی  حقایق از ای مجموعه بر تکیه یا واضح گرایی  عینیت از

 کارشناسان حقایق، مردم آن  در که انگیزه، با استدالل. است آن غیر یا علمی 

 قبل  از باورهای مؤید که کنندمی  انتخاب را موثقی  اطالعاتی  منابع سایر و
سیاسی و سطوح آموزشی بسیار رایج است   هایطیف در باشد، آنها شده تثبیت

 گزارش کامل مراجعه کنید(.  3)به فصل 

 جهانی  مالی بحران
 

  انسانی توسعه شاخص

 متوسط و پایین

شاخص توسعه انسانی  

 باال 

شاخص توسعه انسانی  

 بسیار باال

 است  یافته کاهش انسانی توسعه  شاخص ارزش  سال آن  در   و است  شده محاسبه انسانی توسعه شاخص  مقدار آنها برای  گروه هر  در که کشورهایی سهم



  13 2021-2022گزارش توسعه انسانی 

 

 و حقایق از متفاوتی  کامال   هایمجموعه با مختلف هایگروه که زمانی  
 به خطرناکی  اشکال تواندمی  سازیقطبی  ند،کنمی  عمل هاواقعیت بنابراین
 پیوند  گروهی هایهویت با هاواقعیت آن که زمانی  ویژهبه بگیرد، خود

 به تبدیل را ساده نظرهای اختالف هاآوری فن نتیجه، در. باشد خورده

کامل 4فصل   به) کنندمی  بقا برای شده آرایی  صف نبردهای  گزارش 

 (.کنید مراجعه

 سطح  در را فناوری از استفاده تواندمی  که هایی روش به توجه با
 افراد و جامعه سطح در  شک بی  نیز آن مضر اثرات کند، تشدید اجتماعی 

 بسیاری  در که همانطور است، لبه دو شمشیر یک فناوری. شودمی  پدیدار

 ایجاد کار هم مصنوعی  هوش. است ملموس مان زندگی  یهابخش از

. شودمی در آن   شدید اختالل موجب و  بردمی  بین از  را آن  هم و کندمی 

 پزشکی و سالمت در را جدیدی مرزهای مصنوعی  شناسی  زیست
 بودن  انسان معنای مورد در اساسی هایی  پرسش حال عین در وگشاید  می 

 ارسال  اولین تا گوتنبرگ چاپ ماشین تا نوشتن اختراع از. کندمی  مطرح 

 هم  به ترسریع  را مردم جدید هایروش با هافناوری مارکونی، رادیویی 
 دور  فواصل تا و آنی  صورت به اکنون کار این و ، اندکرده متصل

 مناطق  در  ویژه به  دور  راه از پزشکی  امروزه،. است شده امکانپذیر

 سالمت  از مراقبت برای و است ارزشمند اینترنت به متصل روستایی 

 38. است دهبو حیاتی  بسیار گیریهمه  طول در جسمی  و روانی 

. باشد کننده منزوی تواندمی  فناوری متناقضی، طور به حال، عین  در

 مختلف  اشکال و سیاسی  مشارکت تعامل، کاهش باعث اینترنت از استفاده

 پیامدهای  39.است شده واقعی  دنیای  در فرهنگی  و مدنی  مشارکت

 که شرایطی  در  و است پیچیده واقعی دنیای جای به دیجیتال جایگزینی 
 تشدید  کنند،می  اشغال را بیشتری امالک متاورس نظیر مجازی یاهایدن

 اجتماعی هایشبکه در معضل یک سایبری اذیت  و  آزار  .شد خواهد نیز

 شوند، می  بسیج پراکنی غلط با  گاهی  که توییتری خشمگین اوباش و  است
 به  را افراد دیجیتالی، صورت به  و واقعی  زندگی  از ترسریع توانندمی 

 ی ها خشونت به دیجیتالی  یهاخشونت این اوقات گاهی . دهند زارآ شدت

 اعتیاد . کندمی  سرایت حقیقی  دنیای در سیاست عرصه به ورود یا واقعی 

 در  الیک شکل به تصادفی  جوایز. است واقعی  نگرانی  یک اینترنت به

 محتوای ) هاکلیکتَله در آدرنالین افزایش یا تاک، تیک یا اینستاگرام

 ترفندهای  اساسا  ( بیشتر مخاطب جذب  برای کاربر فریب هدف با اینترنتی 

 تشکیل  را واقعی  دنیای در کازینوها بیشتر اصلی  عنصر که هستند شناختی 

 40(. کنید مراجعه کامل گزارش 2 فصل به) دهندمی 

 

 است  گرفته قرار تهاجم  مورد روان سالمت

 
 آن  بدون است، جهانی  سطح در پیچیده  و مهم موضوع یک روان سالمت

 پریشانی. باشد داشته( غیره یا فناوری  از اعم) واحدی عامل هیچ که

عدم  با است، عمومی  روان سالمت حیاتی  جنبه آن از پیشگیری که روانی،

 شدید  یها پدیده توسط: شودمی  تشدید  جانبه همه یهاناامنی  و  هاقطعیت

 تبعیض،  قدیمی  یهاآفت توسط اقلیم؛ تغییرات مانند محوری،انسان  عصر
 های شبکه مانند نوظهور، نسبتا   عوامل توسط و خشونت؛ و درگیری طرد،

 .هافناوری سایر و اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روانی سالمت محوری،انسان عصر  هایعدم قطعیت که  رسدمی  نظر به

 زا، آسیب رویدادهای: نندک می  تضعیف اصلی  مسیر چهار از را افراد

فصل  ) غذایی  ناامنی  و اقلیم تغییر عمومی  اضطراب جسمی، هایبیماری

 به مسیرها سایر و مسیرها این که تأثیراتی (. گزارش کامل را بخوانید  2

 را  آنها جسمی  و مغزی رشد است، عمیق گذارندمی  کودکان روی بر ویژه
 تر پایین اجتماعی  هایطبقه  در که هایی خانواده در ویژهبه دهد،می  تغییر
 زندگی  در کودکان که را دستاوردهایی  بالقوه طور به و دارند، قرار

 2019 انسانی  توسعه گزارش. دهدمی  کاهش آورند، دست به توانندمی 

 بررسی هانسل طول در را انسانی  توسعه در هانابرابری تداوم چگونگی 

 تالقی چگونه که شودمی  مشاهده وضوح  به گزارش این در 41.کندمی 

 مشابهی رسانآسیب نسلی بین چرخه ناامنی  و نابرابری روانی، پریشانی

 .کندمی  کند را انسانی  توسعه روند که انگیزدبرمی  را

 

 عصر هایعدم قطعیت  که رسدمی  نظر به"
 اصلی مسیر چهار از را افراد  روانی سالمت محوری،انسان

 جسمی، هایبیماری زا،آسیب  رویدادهای: کنندمی تضعیف
 "غذایی ناامنی و اقلیم تغییر عمومی اضطراب

 

 اصلی  محرک آن، از ناشی  اضطراب و خشونت به تهدید حتی  خشونت،

 تروما از خشونت شاهدان و بازماندگان از برخی . است روانی  پریشانی 

 اختالل  به تواندمی  نگیرد،  قرار توجه مورد درستی  به اگر که برندمی  رنج
 به  که  شود تبدیل مزمن، یهابیماری سایر میان  در سانحه، از پس استرس

 زیادی  تأثیر افراد این دسترس  در یهاانتخاب بر است ممکن  خود هنوب

 اما باشد، مردم  از  گروهی  یا فرد یک متوجه است ممکن  خشونت. بگذارد

 نیز  خشونت مرتکبین حتی . گذاردمی  تأثیر خود  شعاع در افراد همه بر

 کرده احاطه را آنها اغلب که آمیز خشونت شرایط دلیل به است ممکن
 یا یافته سازمان  جرایم در  درگیر افراد مانند ببینند، آسیب است،

 42. تبهکار یهاگروه یهاخشونت

 مستقیم  ضربه یا آسیب از  فراتر بسیار خشونت از ناشی  خسارات

 تشدید و ایجاد باعث تواندمی  خشونت. است عاطفی  و روانی  فیزیکی،

 خود  هک شود غیره و اقتصادی غذایی، ناامنی  شامل ها،ناامنی  انواع

 از  خشونت، انواع از بسیاری. هستند روانی  پریشانی  اصلی  هایمحرک

 مسلحانه، هایدرگیری و یافتهسازمان جنایات تا گرفته فردیبین خشونت
 تضعیف  را شناسیمنمی  که افرادی و شناسیممی  که افرادی به اعتماد

قطعیت باعث است ممکن اعتماد رفتن  بین از .کنندمی   و بیشتر عدم 

 .شود بیشتر خشونت

 

 انسانی توسعه بر مختلف طرق از روانی اختالالت"
 خود که این بر عالوه اختالالت این. گذاردمی منفی تأثیر
 سالمتی مشکالت سایر با اغلب هستند، سالمتی معضل یک
 حضور مانع است ممکن روانی اختالالت. هستند مرتبط نیز
 داشتن و شغل یافتن توانایی همچنین و یادگیری و مدرسه  در

 اختالالت  با اغلب که انگی. شوند شغل یک در کامل کارآیی
 ."کندمی بدتر را اوضاع است، همراه  روانی
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 پیچیده انفعال  و فعل. است خشونت دیگر پیامد یک عاملیت  دادن دست از  

 زوجی میان خشونت در دارد، قدرت تقارن عدم در ریشه که نیروها،

 تاثیرگذار  شدت به جنسی  و عاطفی  شریک علیه خشونت یا( همسرآزاری)

 برخی  با هستند، زنان عمدتا   آن قربانیان که خشونت نوع این. است

 گزارش  2  فصل به. )است ارتباط در زنان اقتصادی وابستگی  معیارهای

 ممکن نهادی و اجتماعی  سطوح  در تسلط هایمسیر(. کنید مراجعه کامل

 ویژه به - شرورانه و متمرکز اَشکالی  خانه، امن دیوارهای پشت در است

 معرض در که را افرادی و بگیرد خود به - سالمندان و کودکان زنان، علیه

. کند مواجه گریز  امکان  عدم واقعیت یا  درک با  هستند خانگی  اذیت و آزار

 انسانی،  حقوق نقض موجب وضعیت این در افراد متعاقب افتادن دام به
 از  عبور برای ما جمعی  توانایی  تضعیف  نهایت در و عاملیت شدن محدود

 . شودمی  جدید نابسامان دوره یک

 بسیاری از واقعیت این گویای ناخوشایندی شکل به 19-کووید گیریهمه    

 و  افسردگی  جهانی  شیوع گیری،همه اول سال طول در. است بوده جهات

 آنهایی ویژه به درآمد، کم افراد 43.یافت افزایش درصد 25 از بیش اضطراب

 بسیاری  در کنند، می  تقال  غذا و خانه اجاره مانند اولیه نیازهای تامین برای که

 اضافی  کارهای بیشتر که زنان، 44.دیدند آسیب نامتناسبی  طور به کشورهااز  

 منع  و مدارس تعطیلی  طی  در  که داشتند عهده بر را مراقبتی  امور و خانه
 از قبل به نسبت باالتری  بسیار روانی  پریشانی  با 45شد، پدیدار آمد و رفت

 4۶.شدند مواجه بحران

 ترومای  سطح به نیست الزم روانی  ناراحتی  ایجاد برای زااسترس عوامل   

 تهدیدات  ترین جدی از یکی  رسدمی  نظر به واقع، در. برسند جهانی 

 دست از مانند مکرر مالی  یهاشوک از ناشی روانی، رفاه برای اقتصادی

 اقتصادی  ناامنی  4۷.باشد مردان برای و فقیر افراد برای ویژه به درآمد، دادن

. است اصلی  عامل یک - باشد گذرا اگر حتی  ناامنی، چنین تصور فقط یا -

 ناشی  خواه اقتصادی، انحرافات چرا که است دالیلی  از یکی  روانی  پریشانی 
 خطرات فسیلی، هایسوخت تدریجی  حذف یا اتوماسیون یا شدن جهانی  از

  .دارد همراه به را ای شده گرفته نادیده و عظیم

 زمانی افسردگی  و ،سانحه از پس استرس اختالل مانند روانی، اختالالت

 یک به  قریب. باشد نشده درمان  و شدید روانی  پریشانی  که شوندمی  ایجاد

 روانی اختالل  یک با  -ما  نفر هشت هر از نفر یک تقریبا   - نفر میلیارد

 ناراحتی  تر  گسترده   مشکل  از  حداقلی   تخمینی   البته  که  48.کنندمی   زندگی 

 علت روان سالمت به مربوط مشکالت جهانی، سطح  در. است روانی 

 از   درصد  10  حدود   تنها  حال،  این  با.  است  هامعلولیت  از  بسیاری  اصلی 
 را  هامراقبت این دارند، روان سالمت درمان یا مراقبت به نیاز که کسانی 
 بودجه  از  درصد  2  از  کمتر  کشورها  متوسط،  طور  به  49.کنندمی   دریافت

 اختالالت  50.کنندمی  روان سالمت صرف را خود بهداشتی  یها مراقبت

 این. گذاردمی  منفی  تأثیر انسانی  توسعه بر مختلف طرق از روانی 

 سایر  با اغلب هستند، سالمتی  معضل یک  خود که این بر عالوه اختالالت

 مانع  است ممکن روانی  اختالالت. هستند مرتبط نیز سالمتی  مشکالت

 کارآیی  داشتن و شغل یافتن توانایی  همچنین و یادگیری و مدرسه  در  حضور

 است،  همراه روانی  اختالالت با اغلب که انگی . شوند شغل یک  در کامل

 مشکل  فردی به منحصر طور به روانی  اختالالت. کندمی  بدتر را اوضاع

 ذهن  به نیستند قادر روانی  اختالل یک به مبتال افراد زیرا هستند، آفرین
 زندگی یها چالش با رویارویی  برای اصلی  ابزار که چه آن دقیقا   یعنی  خود،

، روابط است اندبه آن وابسته  هاعامل دیگری که انسان . کنند تکیه است،

که اگر آن هم دچار آسیب شود، مردم حتی از این هم بیشتر منزوی و آسیب  

 شوند. می پذیر 

 

 

  دارند همراه به را خود هایعدم قطعیت هدفمند هایدگرگونی

 

  ای  سیاره  فشارهای  به  مربوط  فقط   امروز  عدم قطعیت  جدید   مجموعه

  مورد   در   بلکه  نیست،  اجتماعی   و  سیاسی   شدن  قطبی   و  محوریانسان   عصر

  ای   سیاره  فشارهای  کاهش  دنبال  به   که  هست  نیز  هدفمند  اجتماعی  تحوالت

  گزارش  1 فصل به) است جدید یهافناوری مثبت بالقوه توان از استفاده و

 در   اساسی   تغییرات  مستلزم  ای  سیاره  فشارهای  کاهش(.  کنید  مراجعه  کامل

 غذا  تولید  تا   گرفته  انرژی   یهاسیستم  از  جهان،  فعلی  یهاروش  از  بسیاری

 ارزشمند  بسیار  و  ضروری  گذاریسرمایه  یک  این.  است  نقل  و  حمل  و

  نابسامانی  با  اما  -  اقتصادی  و  محیطی،زیست  هم  اخالقی،  نظر  از  هم  -  است

  معیشت   و کشورها،  اقتصاد  برای  ویژهبه  است،  همراه   خود  مهم  ابهامات   و

 اقلیم  تغییر  بحران  با  مقابله  برای  که  انرژی  گذار   51.  مردم   دستمزدهای  و

 زمانی .  بود  خواهد  برانگیز  چالش  هازمان  بهترین  در  حتی  است،   ضروری

  اختالالت   سریع  کلیپ  اجتماعی،  پراکندگی   و  هانابرابری  باالی  در  که

  بیشتر   گیرند،می   قرار  ای  سیاره  خطرناک  تغییرات  و  تکنولوژیکی 

 بر مالیات مختلف اشکال به کشورها برخی  در منفی  یها واکنش. شوندمی 

 .است هاچالش این از ای نمونه فسیلی  یهاسوخت قیمت افزودن یا انرژی
 رقابتی هایقیمت با است ممکن جدید تجدیدپذیر انرژی هایفناوری هرچند

 محیطیزیست خطرات و هاهزینه اما گیرند، قرار  استقبال مورد بازار  در
 به مربوط خطرات و هاهزینه جمله  از دارند، همراه به را خود خاص

 بادی  هایتوربین و خورشیدی هایپنل مواد تامین برای معادن استخراج 

 52. جهان

 درستی  به مردم است، گیری شکل حال در بزرگی  تغییرات وقتی 

 تا  تواندمی  سبز اقتصاد بله،. هستند تحوالت گانبازند و برندگان نگران

 این 53.کند  ایجاد جهان سراسر در  شغل میلیون 24 از بیش 2030 سال

 مشاغل  این اما. است زمین کره و مردم برای انگیز هیجان فرصت یک

 سوخت  صنایع تعطیلی  با که شد نخواهد ایجاد مناطقی  همان در ا  لزوم

 به  مشاغل آن  همچنین.  دهندمی  دست از را خود شغل مردم فسیلی،

 نخواهند نیازی فسیلی  هایسوخت بر مبتنی  اقتصاد برای الزم هایمهارت

 بزرگتر کیک یک به خاص طور به  کس هیچ که رسدمی  نظر به. داشت

 بسیار  کیک این از او سهم که باشد داشته را آن بیم اگر نیست، مند عالقه

 .شود کوچکتر

 بدانند  تا ندارند تاریخی  هایکتاب یا هابینی پیش به نیازی مردم همچنین
 هر  و باشند شدهریزیبرنامه خوب هم  چقدر  هر اجتماعی، تحوالت که

 را جوامعی  بنیادی شکلی  به است ممکن  خیر، یا  باشند« خوب» هم  چقدر

 هاییروش به اغلب هم آن و دهد، تغییر کنندمی  زندگی  آن در که
 شود،  خراب و برود پیش اشتباه چیز همه  اگر آن،  در که غیرمنتظره

 سرتاسر  در مردم از بسیاری. نیست پذیر امکان آن آزمودن دوباره شانس

 آنها از برخی  که اندکرده تجربه را تغییراتی  خود  زندگی  دوران در جهان

 های دگرگونی . بینندمی  خود چشم به را تغییرات این آنها . دارد ادامه

 تحوالت  محوری،انسان عصر در کنونی  نیاز مورد مواد و انرژی
 جوامع  از تغییر بزرگی  به معتقدند برخی  که دهد،می  نشان را بیشتری

   54. است صنعتی  به کشاورزی

تغییرات   صنعتی،   انقالب  چه  و  باشد  کشاورزی  ظهور  چه 

ساختی قبلی معموال  در چندین نسل گسترش یافته است. این تغییرات ینزم

اکنون ممکن است در یک نسل و در عرض چند سال اتفاق بیفتند و نوع  

یا نگرانی را ایجاد کنند. چه از طریق آینده نگری   عدم قطعیتجدیدی از  

و چه به واسطه تجربه، این تغییرات بر نحوه اندیشیدن و سرمایه گذاری 

مردم در زندگی، خانواده و جوامع خود و مسئول دانستن رهبران خود 

گذارد. اما اینها هیچکدام دلیلی برای دست کشیدن از اقتصاد سبز می تأثیر  

های حال و آینده  توانیم و نباید تسلیم شویم. البته اگر نگرانی ی م نیستند. ما ن

های زیربنایی نپردازیم، اگر اعتماد و  مردم را درک نکنیم و به محرک

ای بهتر ایجاد نکنیم، پیشرفت به سوی تحوالت هدفمند، عادالنه  نوید آینده

 و پایدار حتی دشوارتر خواهد بود. 
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مجموعه   واقعی  قطعیتاثرات  توسعه  ها عدم  بر  امروز  ی 

موضوعی عمیق است. ممکن است با یک ناسازگاری فزاینده بین 

های بدیع و متقابل و از وضعیت  عدم قطعیتآنچه برای عبور از  

فعلی الزم است روبرو شویم که بر اساس ترتیبات اجتماعی )تدابیر 

سیاستالز لحاظ  از  بافت  م  توسط  که  رفتارهایی  و  نهادها(  و  ها 

گیرد )نحوه اجرای  می اجتماعی، فرهنگ و ساختارهای ذهنی شکل 

بندی و باورهای رایج( طبقه  ها، ارزشهااز نظر هویت  –آن تدابیر

 و  انفعاالت و فعل سرعت، مقیاس، - نیروها متقابل تأثیر  اند.شده

 در  و تر مبهم بسیار را توسعه مسیرهای - آنها ناشناخته پیامدهای

 بیفتد  اتفاق آینده در باید که آنچه. است کرده بازتر بسیار حال عین

 در  که پیشرفت خطی  مسیر یک. کرد تلقی  بدیهی  توانمی ن دیگر را

 باشند، باالتر درآمد با کشورهای کننده دنبال درآمد کم کشورهای آن

 کشورهای کشورها، همه معنا، یک به. باشد مطرح  تواندمی ن دیگر

 کنند، می  ترسیم را جدید ای سیاره مسیر یک و هستند توسعه حال در
 همکاری  یکدیگر  با کار این انجام برای آیا اینکه گرفتن  نظر در  بدون

 حال  در  کشورهای کشورها، همه  معنا، یک به " .خیر یا کنندمی 

 بدون کنند،می  ترسیم را  جدید ای سیاره مسیر یک  و هستند توسعه
 همکاری یکدیگر با کار این  انجام برای آیا اینکه گرفتن نظر در

 از  کشورها برخی  چگونه که نیست این سؤال دیگر." خیر یا کنندمی 

 گونه که است این مسئله بلکه رسند،می « ب» نقطه به« الف» نقطه

 یا ،«ک» ،«ز» نقاط سمت به  هستند که  کجا هر از  کشورها همه

 سپس  و کنند حرکت - جدید الفبایی  از دیگر حروفی  اصال   یا -« م»

 بتوان بهتر شاید را توسعه. کنند اصالح  را  مسیر راه، طول در

 هم  و آشکار ناشناخته واقعیت یک با انطباق با هم که دانست فرآیندی
 ای  سیاره فشارهای کاهش برای جوامع و اقتصادها هدفمند تغییر با

 55. شودمی  مشخص همگان شمول پیشبرد و

 

 

 دارد  وجود ییهافرصت و هاوعده ،عدم قطعیت این در

 

عدم  اگر مادر تمام اختراعات نیاز است، پس همان نیروهایی که به  

ارائه   هازنند نیز ابزاری برای هدایت آنمی ی امروزی دامن  ها قطعیت

امکان تغییر و نیز شرایطی برای بهبود را ایجاد   عدم قطعیتدهند.  می 

مخرب  می  تهدید  یک  که  اندازه  آن  به  حداقل  را  مصنوعی  هوش  کند. 

زا در نظر بگیرید. پتانسیل آن برای افزایش  دانید، یک فرصت تحول می 

کار است.    ،نیروی  کارها  خودکارسازی  برای  آن  پتانسیل  از  بزرگتر 

(. به  9شکل  ع جدید همه ممکن است )کارهای جدید، مشاغل جدید، صنای

آفرینی  خاطر داشته باشید که بیشتر مشاغل تا حدی از طریق تأثیرات کار

درصد از مردم در ایاالت  ۶0اند: حدود های جدید به وجود آمدهفناوری

وجود    1940متحده اکنون در مشاغلی مشغول به کار هستند که در سال  

ر نیستیم که بتوانیم مدتی مدید در اما ما از مزیتی برخوردا  5۶نداشت.

انتظار بمانیم. اثرات منفی جایگزین شدن هوش مصنوعی )بجای هوش  

انسانی( بسیار زیاد، بسیار محتمل و بسیار سریع است، به خصوص اگر  

 ی جایگزین کردن نیروی کار بر توسعه آن غالب باشد.هاانگیزه
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 حوزه هوش مصنوعی برای افزایش فعالیت انسان بسیار بیشتر از خودکارسازی )اتوماسیون( کارهای موجود است  9 شکل

 .است تمثیلی  شکل: توجه
 (.2022) برینیولفسون اساس بر انسانی توسعه  گزارش  دفتر: نبعم

 

 مردم  سمت به را مصنوعی  هوش که شود ایجاد نهادهایی  و هاسیاست باید
 جادای برای آن بالقوه توان تا کند، دور آن از  را مردم که این تا دهد  سوق

 مصنوعی هوش پیشرفت شاهد حاضر حال در ما. شود شکوفا مثبت تحوالت

 در (. کنید مراجعه کامل گزارش 5  فصل به) هستیم هازمینه از بسیاری در

 به مصنوعی  هوش اقلیم، تغییر با  مرتبط کاربردهای از بسیاری میان

. کندمی  کمک طبیعی  بالیای وقوع بینی پیش و اقلیم تغییر اثرات سازیمدل

 افزایش  را  دسترسی  و کند تسهیل را فردی یادگیری  تواندمی  آموزش در

 کرده متحول را هاپروتئین امنهد پیچش  بینی  پیش شناسی، زیست در. دهد

 5۷. است پزشکی  علم برای بزرگ موهبت یک که است

 کرد،  آشکار ما  برای 19-کووید گیریهمه که بسیاری  موارد از یکی 

 به) داد گسترش است ممکن آنچه برای را مرجع نقاط. بود ما تصورات

 مؤثر  و ایمن هایواکسن سریع توزیع و توسعه(. کنید مراجعه 5 فصل

 نظر در( کشورها همه نه البته) کشورها از بسیاری در را 19-کووید

 که هستند mRNA جدید هایفناوری بر مبتنی  آنها از برخی بگیرید،

 این. هستند دیگر های بیماری از بسیاری درمان و پیشگیری نویدبخش

 حقوق،  با استعالجی  مرخصی  شدن عادی موجب گیرهمه بیماری
 همگی  که اقداماتی  شد، قرنطینۀ خانگی  و اوطلبانهد اجتماعی  گذاریفاصله

 .هستند مهم آینده یهاگیریهمه با ما مقابله برای

 در را   آنها مداخالت گذشته، سال دو در مرکزی هایبانک مداخالت
 داده  جلوه ناچیز آن از قبل دهه یک حدود جهانی  مالی  بحران به واکنش

 .بود شمگیرچ تغییراتی  شاهد نیز مالی  هایسیاست. است

 

 

 

 

 

 مردم از بسیاری از و است یافته افزایش اجتماعی  هایحمایت 

 عین  در و کندمی  محافظت 19-کووید  گیریهمه ترشدید اثرات برابر در

: دهدمی  ارائه عظیم هایمقیاس در را نوآورانه هایایده آزمایش حال

 تعیین  برای کشوری داده هایپایگاه و ثبت  یهاسیستم کردن متصل
 نبودند،  پوشش تحت قبال   که ذینفعانی  به واکسن پوشش گسترش مشمولیت؛

 ی هاسیستم کارگیریبه و غیررسمی؛ کارگران و مهاجران پناهندگان، مانند

 اقدامات از مورد  چند تنها هااین همه. تحویل و سنجی صحت دیجیتال

 58. است بوده خالقانه و پیشگام

 در . است کرده آغاز را فعالیت از  جدیدی یهازمینه نیز مدنی  جامعه

 را  مدنی  جامعه هایسازمان  19-کووید گیریهمه ها،مکان از بسیاری

 موارد  برخی  در و کنند ارائه اضطراری هایواکنش تا برانگیخت

 اضطراری  افزایش  به واکنش در 59.بگیرند عهده به را جدیدی کارکردهای

 تقویت  را نظارتی  هایفعالیت نی مد جامعه نهادهای برخی  دولت، اختیارات
 و  اقتصادی اجتماعی، هاینابرابری با مقابله برای دیگر برخی  و اند،کرده

 .کنندمی  تالش گیریهمه از ناشی  سیاسی 

 فزاینده  ناهمترازی است، داده نشان 19-کووید گیریهمه که همانطور

 ی هاروش و( است شدن تبدیل حال در یا) هست که گونهآن جهان بین

 فاقد بیشتر و بیشتر زندگی  که ای گونه  به کارها، انجام و درک مرسوم
 برای  فرصتی  عنوان به توانمی  را است، شده  آشکار ساختار یا گستره

 و آزمودن تخیل، برای باشد فرصتی  تواندمی  این. دید جدید کارهایی انجام

 .هنرمند یا دانشمند یک کار به شبیه یی هاروش  به کردن خلق

وظایف
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 کنار  در جدیدی  نهادهای و کرد دگرگون توانمی  را  موجود نهادهای 

 از  بسیاری مانند. کرد ایجاد جدید اجتماعی  هنجارهای و  هاجنبش رهبران،

 اجتماعی و فردی عملی  هاینگرانی  به اغلب که هنرمندان، و دانشمندان
 ،سطوح  همه در مداوم خالقانه بازسازی فرآیند این دهند،می  نشان واکنش

 برای  هایی راه باید ما. است امروزی عدم قطعیت مجموعه به عملی  پاسخی 

 ناپذیراجتناب هایکاستی  با مواجهه در نهادها ایجاد و تطبیق بازسازی،

 و تجربه باید پیشرفت برای. کنیم پیدا بینی پیش غیرقابل جهانی  در  هاآن

 .کنیم همکاری

 هم آن کنیم، تقویت ار موجود وضعیت اگر - نکنیم را کار این اگر

 به  را آرزوهایمان یا است، مشکل از بخشی  خود که موجودی وضعیت

 در  جهان یک بین فاصله - کنیم محدود" گذشته عادی حالت به بازگشت"

 تبدیل  گسترده شکافی  به حل غیرقابل نهادهای و هنجارها و دگرگونی  حال

 به وبخ رهبری و نوآوری برای هافرصت صورت این در . شد خواهد

 آن در که شوندمی  تبدیل قدرت در  خطرناکی  خألهای به ایفزاینده طور
 آسان،  زنی اتهام بخشی رضایت و ساده هایدستورالعمل جذابیت از تلفیقی 

 وجود نوید و وعده هم اختالل، و عدم قطعیت در. کنندمی  بدتر را مشکالت

 امید  سمت به - نویدها سمت به ترازو کفه کردن سنگین. خطر هم و دارد

 .دارد بستگی  ما به -

 

 

 مفید هادیدگاه از تکامل روبه ایمجموعه ها،نگرانی ازآکنده  دنیایی در

 است 

 
 حصارهای  که است آن مستلزم نویدها  سمت به ترازوسنگین کردن کفه  

 را هادیدگاه از تکامل روبه ایمجموعه تا بزنیم، محک را متعارف تفکر
 ترکیب  و ترسیم نوظهور، شرایط ملزومات با متناسب را هاآن و بپذیریم

 باید  سطوح  همه در نهادها و هاسیاست مثال،  عنوان به. دهیم تطبیق و کنیم

 منفعت  و سودجو عمدتا ، حتی  یا فقط، افراد که بروند فراتر فرض این از

 بسیار  فرض این(. کنید مراجعه کامل گزارش 3 فصل به) هستند طلب

 مکمل  تحقیقات. گیردمی ن بر  در را هاانسان رفتار کلیت اما است، مطرح 

 حدودی  تا حداقل را فرض این یها محدودیت رفتاری، اقتصاد در پیشگام و

 به  باید ما حال، این با. است داده قرار بررسی  مورد و کرده برجسته

 هاییدیدگاه یابیم، دست انسانی  گیریتصمیم درباره تریگسترده هایدیدگاه
 افراد پیوند چگونگی  و گیرندمی  نظر در را فرهنگ و احساسات نقش که
 مختلفی  جوامع و خود مورد در آفرینارزش هایبازنمود تغییر و یکدیگر با

 به نیاز طبیعت با ما رابطه مثال. کنندمی  بررسی  را  دارند تعلق آن به که

 .است آن زیربنای فرهنگی  بازنمودهای و دارد نوسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم   مجموعه با زیرکانه و خالقانه مقابله برای"

 تصورات، راه سر بر موجود موانع باید امروز، هایقطعیت 
 در آنچه هر اندیشه تاحذف کنیم   را مردم یهاشبکه  و هویت
 “ .دهیم گسترش را است پذیرامکان مردم زندگی

 

 
 دهیم، گسترش را انسانی  رفتار ازاندچشم باید که همانگونه درست
 که  چند هر رفاهی، دستاوردهای بر تمرکز از باید انسانی  توسعه مفاهیم
 بر  در را هاآزادی  و اختیار مهم ی هانقش  و  بروند فراتر هستند، مهم هنوز
مردم در دستیابی به  زندگی ای قایل به ارزش از دیدگاه ایشان  تا گیرند

نمایند  کار  این انجام(. کنید مراجعه کامل گزارش 3 فصل به)  کمک 

 پیشرفت و ناامنی  با پیشرفت: کندمی  روشن را ما عصر آشکار تضادهای

 هایزمان  در تواندمی  انی انس توسعه جوانب همه  پذیرش. شدن قطبی  با

 همچون  نیستند، کارساز دیگر  بیشمار ایکلیشه یهاسیاست که پرتالطم

عدم   مجموعه با زیرکانه و خالقانه مقابله برای .کند عمل راهنما ستاره یک

 و هویت تصورات، راه سر بر موجود موانع باید امروز،های  قطعیت
 پذیرامکان مردم زندگی  در آنچه هر اندیشه تا حذف کنیم را مردم یهاشبکه

 برای را هایی فرصت توانندمی  هابحران که آنجا از. دهیم گسترش را است

 های واکنش جایبه است بهتر کنند،  ایجاد خالقانه و پیشگام اقدامات

 یهاعدم قطعیت عصر  در . کنیم عمل فعاالنه و سنجیده مزمن، اضطراری

 دستاوردها  به اعتمادی قابل طور به است ممکن هاآزادی متقابل، و الیه چند

 هاخانواده افراد، اما. است بارتاسف خبر این. نشوند تبدیل  مطلوب نتایج یا

 یا هویت یک در  فقر،  در شدن  گرفتار از  واهمه بدون توانمی  را جوامع و
 نفع  به را  جدید کارهایراه تا ساخت توانمند واحد، فرهنگی  بازنمود یک

 .یازمایندب دیگران، و خود

 در  ها،شبکه  در  ها،ایده در - متعددشان ابعاد در هاگیریسخت

 شوند می  انسان یهاخالقیت بروز مانع گیره یک همانند - ذهنی  ساختارهای

 محدود تغییر حال در جهان یک به پاسخ در  را جدید یها ایده تولید و

 تغییرات  و نهادها ها،سیاست. هستند پادزهر آزادی  و  اختیار. کنندمی 

 محرک اصل چهار پرورش با معموال   دهند،می  ارتقا را آنها که فرهنگی 

 ۶ فصل به) شمول و خالقیت همبستگی، پذیری،انعطاف: شوندمی  تقویت

 تقویت  را یکدیگر توانندمی  که اصول، این(. کنید مراجعه نیز گزارش کامل

 کمک  اهداف به نیل برای نهادها و هاسیاست کردن ترمناسب در کنند،

 .کرد خواهند زیادی

. باشند داشته را خود درونی  یهاتنش است ممکن اصل چهار این البته

 کننده، تثبیت هایافزونگی  برخی  با  هایی سیستم ساختن برای مثال، عنوان به

 اگر حال، این با. شد متعادل چابک، واکنشی  هایظرفیت برابر در باید

 سهمگین  طوفان یا جدید ویروس مالی،  بحران یک معرض در دائما   انسان

 .کند راست کمر سرعت با و دوباره تواندمی  سخت خیلی  گیرد، قرار
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 در  که  هدفمند و هماهنگ کنش و  خالقانه کاوش برای ترتیب، همین به 

 تعادل ایجاد. دارد وجود متقابل درک یک است، شده تثبیت بشر حقوق

 این انجام برای اعتماد ایجاد و مهم بسیار انگیزشی  اصل چهار بین مناسب

 که  باشند واهمه این در مردم مذاکره، میز سر بر اگر. است ضروری کار

 مشکوک  مذاکره میز به شود،می  کشیده بیرون آنها زیر از دائما   دلی صن

 که  است خطا و آزمون و پرتکرار فرآیند یک سیاست توسعه. شد خواهند

 .بیاموزیم یکدیگر از باید ما همه  آن در

 

 

 و نهادهایی برای سرمایه گذاری، بیمه و نوآوری هاسیاست

 
 این  با. ندارد وجود گذاری سیاست برای یکسانی  نسخه  و نوشدارو هیچ

 تشکیل را جوامع و کشورها سازنده بنای سنگ هاسیاست از برخی  حال،
قطعیت مجموعه که چرا دهند،می   های آینده سمت به را امروز عدم 

 و  همپوشان دسته سه به هاسیاست این. کنندمی  هدایت ترامیدوارکننده

 شکل ) نوآوری و بیمه اری،گذ سرمایه: شوندمی  تقسیم متقابل کننده تقویت

 (.کنید مراجعه کامل گزارش ۶ فصل به همچنین ؛10

 انسانی توسعه. کند متصل هم به را توسعه نقاط باید گذاری سرمایه

 ارتقای  ها،شوک برابر در مردم از محافظت ضمن تواندمی  محورطبیعت
 طبیعی منابع از دسترس، در هایگزینه گسترش و غذایی  و اقتصادی امنیت

 سطح  در ویژه به یی هاگذاری سرمایه چنین. کند تقویتآنها را   و حفاظت

 همه با که حکومتی  یهانظام  در گذاری سرمایه دارد، زیادی اهمیت محلی 
  مطلع آنان نیازهای  و وضعیت از و رتباطا در  مردم

 

 هم  از جدا که نهندمی بنا   نهادهایی  و هاسیاست پلی ارتباطی میان   باشند،
تضمین   کنند،می  عمل  یکدیگر  با همکاری  از  دور به و که می و   کنند 

 دیگر،  سوی از. شودمی  شنیده مردم  همه یهاخواسته و نظرات

 مجموعه . است نیاز مورد نیز جهانی  عمومی  کاالهای در گذاریسرمایه

 بنابراین شود،می  هدایت جهانی  یها پدیده توسط اغلب جدید عدم قطعیت

 گذاری سرمایه. باشد داشته نیاز جهانی همکاری به است ممکن آن به پاسخ

 در  دالر میلیارد 15 تنها آینده یهاگیریهمه از جلوگیری برای اضافی 

 اقتصادی  خسارات از کوچکی  بخش این ۶0.شودمی  زده تخمین سال

 تریلیون  ۷ از  بیش رفتن  دست از  موجب که است 19-کووید گیریهمه

 بابت  دالر تریلیون 1۶.9 بر بالغ  ای  هزینه تحمیل و تولید در دالر

 انسانی یهاهزینه به توجه با ۶1.است بوده اضطراری مالی  هایواکنش

 منطقی گیریهمه برای نی جها آمادگی  در گذاری سرمایه این ویرانگر،

 .است

 فراهم قطعیتعدم   با مواجهه در اساسی  کننده تثبیت نیروی یک بیمه

 مردم زندگی  در  را مخاطرات انواع که ساختارهایی  شروع، برای. کندمی 

 احیا  باید اجتماعی، هایحمایت مختلف اشکال در عمدتا   کنند،می  مدیریت
 سایر  یا غیررسمی  مشاغل در که افرادی برای  جمله از شوند،  نوسازی  و

 مسیر  باید ما. آزاد مشاغل و موقت کارگران مانند هستند، نامطمئن مشاغل

 اشتراک  سمت به و کنیم معکوس مخاطرات بندیتقسیم  از را خود

 اجتماعی هایحمایت مربوط به اقدامات. کنیم حرکت مخاطرات ترگسترده

 از مانند خاصی  هایشاخص توسط خودکار طوربه تواندمی  جهتغیرهم 
 فراگیری  از حال عین در و انجام شود  درآمدها کاهش یا مشاغل رفتن دست

 مهمی  نقش کشورها از بسیاری در اقداماتی  چنین .شود حاصل اطمینان آنها

 مالی بحران ثیراتتأ بدترین از برخی  برابر در مردم از محافظت در

 .است کرده ایفا 19-کووید گیریهمه و جهانی 
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 تنش، پر  دوران این در  که است این خودکار هایمحرک مزایای از یکی 
 هانقصان  مداوم رفع  جای به و دارد نیاز کمتری سیاسی  هایکشمکش به
 سرمایه دادن قرار هدف به ناکارآمد، اجتماعی  حمایت یهابرنامه در

 .کندمی  کمک جدید چالش یک فردمنحصربه هایویژگی  برای سیاسی 

 خود خودی به آموزش، و بهداشت مانند همگانی، اساسی  خدمات
 پایدار  توسعه اهداف در که همانطور هستند، مهمی  یهاگذاری سرمایه

خدمات  . است مشهود انسانی  توسعه فراگیر گسترش برای و این 

توانند یک عملکرد بیمه ای مهم هم داشته باشند و به تثبیت زندگی می 

شوک با  مواجهه  در  خصوصیت  ها مردم  این  کنند.  کمک  امان  بی  ی 

 هایطرح آزمودن   از اصوال مردم  تواند مشوق تجربه گرایی باشد.می 
 یا خود تحصیالت و سالمت آن اجرای اگر خصوص به بیزارند، جدید

 از برگشتی  غیرقابل طور به را  آنها و بیندازد خطر به را شانخانواده

 .بیاورد پایین اقتصادی-اجتماعی  بزرگ نردبان یک

 

 متعدد یهاچالش  از آمیزموفقیت  عبور کلید نوآوری"
 .بود خواهد رو پیش ناشناخته و نشده بینیپیش

 
 در بلکه ها،شوک با مقابله برای فقط نه آمادگی، در گذاریسرمایه

 این ارزش تواندمی  اجتماعی، ساختاری و بنیادی تغییرات برابر

 حقوق  از حمایت و ارتقا در  گذاریسرمایه البته. باشد داشته را کردهزینه

َردورزی که مشورتی  هایسازوکار و بشر  صورت به را عمومی  خ 

 با  دو این. است مهم اندازه همان به سازد،می  ممکن راگیرف و مشارکتی 

 .شود بیمه شدن قطبی  برابر در جامعه تا کنندمی  کمک هم

 و  نشده بینی پیش متعدد یهاچالش از آمیزموفقیت عبور کلید نوآوری 

 مفید  آماده هایروش از برخی  راه، این در. بود خواهد رو پیش ناشناخته

 خواهند  روز به و اصالح  جدید شرایط برای دیگر برخی  بود، خواهند

 با  باید حدی تا نوآوری. شد خواهند طراحی  نو از دیگر برخی  و شد

. باشد مرتبط آن به  افراد همه دسترسی  تضمین و جدید هایفناوری

 در اکنون ماه به آپولو ماموریت هامیلیون برابر محاسباتی  هایظرفیت
 پذیرامکان  مردم، همه تقریبا   ی یعن نفر، هر دست در  هوشمند گوشی  یک

 انتقاالت  و نقل همراه یهاتلفن توسعه، حال در کشورهای در ۶2.است

 و  وهوا آب وضعیت بینی  پیش مانند اطالعات، به دسترسی  و مالی 

 با شدن روبرو برای.  اندداده تغییر را فروشی  عمده بازار یها قیمت

: است نیاز جدیدی بیمه هایمدل به مخاطرات، پیچیده و جدید هایالگو

 میان در و جغرافیایی  نقاط بین در ایفزاینده طور به که مخاطراتی 
 طبیعی منابع به و گیرندمی  بر در را هانسل شوند،می  هماهنگ هابخش

 .رسانندمی  آسیب

در نوآوری یک مسئله مهم است    هادر این میان، نقش "صحیح" دولت

 زمانی  ای الزم برای نوآوری دارند.نقش بزرگی  در ایجاد فض  هاو دولت

 19-کووید هایواکسن تهیه به معطوف را خود تالش تمام هادولت که

 آن  در نشدهاثبات هایفناوری خریدپیش هایسفارش  به متعهد و  کردند
 صورت آنها از ای گسترده حمایت شدند،  آورسرسام هایهزینه با زمان

 در  فعال توزیع  و توسعه شریک و محرکه نیروی یک هادولت. گرفت

 کنندهخیره سرعتی  با را بخشنجات جدید فناوری و بودند کشور سراسر

 با  19-کووید  با مقابله برای شده انجام اقدامات مقایسه. )گرفتند کار به

 آن اضطراری وضعیت که اقلیم، تغییر مورد در ضعیف نسبتا   اقدامات

.( دهدمی  ن نشا را آشکاری تضاد نیست، 19-کووید از کمتر

 دیگری  هایحوزه با کامال   که نوآوری، برای    قانونگذاری  هایچارچوب
 در  زیادی پیامدهای است، مرتبط اختراع ثبت و رقابت قوانین مانند

 آب و غذا امنیت تا گرفته انرژی و دارو به دسترسی  از ها،بخش سراسر

 .دارد

 

. نیست بزرگ یهانوآوری به نیاز لزوما بزرگ، نتایج ایجاد برای

 هشدار  اخطار، ارسال مانند هایی سیاست اجتماعی  هایشبکه بزرگ هایپلتفرم

 به. اندکرده وضع پراکنی  غلط با مبارزه برای تالش در را منابع به پیوند و

 جهانی  سازمان رسمی  رسانی  اطالع صفحات به پیوندهایی  مثال، عنوان

 بوک، فیس اینستاگرام، در  19-کووید درج  با یی هاپست زیر در بهداشت

 گذاری اشتراک به در سعی  کاربری اگر. شودمی  پیشنهاد تاک تیک و یوتیوب

 کاربر به را آن توییتر باشد، داشته آن پیوند کردن باز ابتدا بدون ایمقاله

 ها، پلتفرم  همین در (. کنید مراجعه کامل گزارش  4  فصل به) کندمی  یادآوری

 و ،اندکرده ایجاد اطالعات سنجی حقیقت ایبر ابتکاری یی هاروش کاربران
 جدید هایرسانه طریق از مردمی، و محلی  سطوح  در اغلب ها،رسانه کثرت

 داشته وجود توانستندنمی  هاپلتفرم این بدون که است  شده تقویت مستقلی  و

 ها دولت. نداشتند را سنتی  هایرسانه فضای در رسانی اطالع امکان یا باشند

 و بردارند پراکنی  غلط با مبارزه برای ایمحتاطانه هایگام انندتومی  همچنین
 را هاآن و بگذارند احترام مردم انسانی  هایآزادی و حقوق به حال عین در

 .دهند ارتقا

بازنشر   دکمه ساده  افزودن. نباشد پیچیده است ممکن پاسخ اوقات گاهی 

 و  غلط العاتاط جمله از اطالعات، تا شده باعث توییتر در (ریتوییت)

 اند،کرده استدالل برخی  که همانطور. شود منتشر مجازی فضای در نادرست،

 های ویژگی  از برخی  مهار به زیادی حد تا تواندمی  آن از استفاده اصالح 

 - شیوه این به هاروش اصالح  ۶3.کند کمک اجتماعی  هایشبکه ترکنندهنگران

 از عبور کلید - عملی  ئلمسا برای عملی  یها حل راه کارگیریبه یعنی 

 .بود خواهد جدید عدم قطعیت مجموعه

 یا  هاواکسن  معموال که است فناوری از فراتر موضوعی  نوآوری

 همان  به نیز اجتماعی  نوآوری. کندمی  تداعی ما برای را هوشمند های گوشی 

 كه تطبیقي، یساز صلح. است جامعه کلی  تالش یک که چرا است مهم اندازه

 و  باال به پایین از نوپدید یفرآیندها بر  معین، رهنمودهای از ویپیر یجا به

 رویکرد این اتخاذ از ۶4.است موارد این از اي  نمونه کند،می  تاکید مشاركتي 

 حل  و گذار دوران  در  دادورزی بخشیدن،  التیام برای رواندا کشور در

 مراجعه  کامل گزارش 6 فصل به) آموخت توانمی  زیادی هایدرس ،تعارض

 (.کنید

 

 کند می خلق  جمعی اقدام   برای  را ییهافرصت فرهنگی تحول

 
 هاییجنبه بنابراین اند،شده گنجانده اجتماعی  هایبافت در نهادها و هاسیاست

 های بافت در مردم همه. دارند زیادی اهمیت نیز ذهنی  ساختارهای مانند

 متغیر  یک مثابه به نه فرهنگ، از آنان درک و هستند ورغوطه اجتماعی 
 طول در که است ابزاری عنوانبه بلکه دارد، کارایی  زمینهپس  در که ثابت
 جامعه  در راهبردی ای گونه به آن از هاگروه و افراد و کندمی  تغییر زمان

 .کنندمی  استفاده

 افراد  که رسدمی  نظر به آید،می  میان به آینده هایانتخاب از صحبت وقتی 
 از  دقیق سناریوهای تا شوندمی  برانگیخته جمعی  ذهنی  ارهایساخت با بیشتر

 مورد  در فعلی  اطالعات از بسیاری ۶5.گرفت خواهد شکل آینده در آنچه

 یا  اقلیم تغییر دولتی بین هیئت توسط که آنچه مانند ها،ارزیابی  قالب در آینده،

 اکوسیستمی خدمات و زیستی  تنوع مورد در دولتی  بین سیاست-علمی  بستر

 مهم هاارزیابی  این که  اندازه همان به. هستند نگرانهپیش ۶۶است، شده  صادر

 نیز  تر مطلوب یهاآینده شدن متصور برای هایی ارزیابی  بررسی  هستند،

 ۶۷. است ضروری

 

 

 

 یافته راه نیز حقوق و اقتصاد جمله از دیگر یها حوزه بسیاری در فرهنگ اهمیت

 همچنین و هادارایی  قیمت در پویایی  توضیح به خود کتاب در شیلر رابرت. است
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 و  هاف کارال ۶8.پردازدمی « روایی  اقتصاد» منظر از تجاری یهاچرخه 

 گذارد،می  تأثیر رفتار بر قانون که کنندمی  مطرح  را نظریه این والش جیمز

( کننده هماهنگ کارکرد یک) اطالعات و هاانگیزه تغییر طریق از تنها نه

( اجتماعی  هنجارهای برای راهنمایی  عنوان به) آن بیانی  شنق طریق از یا

  ۶9.فرهنگی  هایمقوله تغییر در خود بالقوه توان با بلکه

 تواند می  و است امکانپذیر شدن، بدتر یا بهتر سمت به  فرهنگ، تحول

 گشودن برای قدرتمند ابزاری  تواندمی  آموزش. بیفتد اتفاق سرعت به

 طریق  از  تنها نه باشد، جوان یهانسل  در تازه یهادیدگاه پتانسیل
 برای فضایی  عنوان به مدارس  گرفتن نظر در  با بلکه درسی، یهابرنامه

 هر  از نخبگان توسط اجتماعی  پذیرش. عقاید و افکار تنوع و گرایی شمول

 تأثیرگذاران تا گرفته( هاسلبریتی ) مشهور افراد و سیاستمداران از نوع،

 سازوکار محلی، جوامع رهبران و( اینفلوئنسرها) ی اجتماع یهارسانه

 نقش اینجا در مختلف اشکال به هارسانه. است فرهنگی  تحول برای مهمی 

 محبوب،  تلویزیونی  انیمیشن برنامه یک بنگالدش، در. کنندمی  ایفا مهمی 

 مدرسه  به روستایی  مناطق در که را دخترانی  مذهبی  و فرهنگی  انگ

 غنا در ۷0.شد مدارس در  آنها حضور افزایش جبمو و داد  کاهش روندمی 

 سالمت  انگ کاهش موجب شدت به« تغییر برای زمان»کارزار کنیا، و

   ۷1 .شد روان

 بلکه نیستند، مطرح  هدف مخاطبان یا هابرنامه کنندگان دریافت تنها

 برای . هستند مهم نیز آن دهندگان ارائه و هاپیام درباره گیرندگانتصمیم

 را  هایگذار سیاست هایاولویت سیاسی نهادهای در  زنان نمایندگی  مثال،

. دهدمی  افزایش دیگر دختران و  زنان برای را امیدها و دهدمی  تغییر

 هنجارها تغییر و بشر حقوق پیشبرد در مهمی  شنق نیز اجتماعی  هایجنبش

 فصل به) دارند هاآزادی و اختیارات گسترش برای فرهنگی  های بازنمود و

  (.کنید مراجعه کامل گزارش ۶

 

 اندبسته نقش ما اجتماعی ارتباطات بین که دیوارهایی"
 هاملت بین دیوارهای از بیش ایموذیانه  طرز  به شاید
 "شوندمی  جامعه شدن چندقطبی موجب و هستند رسانآسیب 

 
 و ترامیدوارکننده ایآینده برای اجتماعی  انسجام و اعتماد ایجاد برای

 هایهویت داشتن در  فرد هر آزادی سازگار، و منعطف ذهنی  ساختارهای
 مختلف، اجتماعی  هایزمینه  در هاهویت آن میان در حرکت و مختلف

 که  دیوارهایی  ۷2(.کنید جعهمرا کامل گزارش   4  فصل به) است ضروری

 از بیش ایموذیانه طرز به شاید اندبسته نقش ما اجتماعی  ارتباطات بین
 جامعه  شدن  چندقطبی  موجب و هستند رسانآسیب هاملت بین دیوارهای

  .شوندمی 

 

 کند، می  متصل هم به را مردم مختلف یها گروه که یی هاپل

 و  بازسازی را هاپل  این خوب رهبران. هستند ما یهادارایی  مهمترین از

 در  خصوص به - کنندمی  کمک آنها از استفاده در ما به و کنندمی  تقویت

 ارتباطی یهاپل کنندمی  سعی  فریب عوام رهبران  .هاناشناخته با مواجهه

 آن مردم، بین یادگیری و افکار تبادل سیال، ارتباط جای به و بسوزانند،  را
 مقابل در مردم دادن قرار و باخت، و برد بازی ی ذهن ساختارهای با را

 آن  فرهنگی، رفتارهای آزمودن جای به نتیجه، در. کنند جایگزین یکدیگر

 در  مردم است، دارا را اهمیت بیشترین آزمونگری که زمانی  در دقیقا   هم

 .شوندمی  گرفتار آنها دام این

 

 انتخاب ماست برویم  کجا به  نقطه این از که این

 
  همانطور   کنیم،  زندگی   هامروز  عدم قطعیت  مجموعه  با  که  بیاموزیم  باید  ما

  توسعه   گزارش  حال،  این  با.  کنیم  زندگی   19-کووید  با  بگیریم   یاد  باید  که

  یک   داشتن  از  فراتر  آرزوهایی   که   کشدمی   چالش  به  را  ما  امسال  انسانی 

  ما   انسانی  بالقوه توان از برداشتن پرده با گزارش این. باشیم داشته مسکن

 شده  تثبیت  همبستگی   و  اعتماد  در  که  ما  تنوع  و  خالقیت  از  گیری  بهره  با  و

 چالش   به  شویممی   شکوفا  آن  در  که  ای  آینده  ایجاد و  تصور  به را  ما است،

 مدنی   حقوق  فعال  و  شاعر  فقید،  آنجلوی  مایا  کنندهدلگرم  سخنان.  کشدمی 

  تمام »  که  کندمی   یادآوری  ما  به  و  است  صادق  همیشه  مانند  گرانمایه،

 باشیم   پذیرانعطاف  قدرآن  ببریم،  کار  به  رویارویی   هر  برای  را  خود  انرژی

  اتفاق   بیفتد،  اتفاق  داشتیم  انتظار  آنچه  وقتی   که  بپذیریم  و  شویم  متوجه  تا

  توانیم می   و  ایم  شده  آفریده  خالق  ما  که   باشیم  داشته  یاد   به  باید«  .نیفتاد

  ۷3 .کنیم ابداع باشد الزم  که یکبار وقت چند هر را جدیدی یها وضعیت
های این که از این نقطه به کجا برویم به خود ما بستگی دارد. یکی از درس

تاریخ  گونه به اهداف بزرگ  با هم برای رسیدن  اگر  این است که  ی ما 

توانیم کارهای بزرگی را با تالشی اندک انجام دهیم. مشترک کار کنیم، می 

ژگی اگر یک عنصر مخفی در جادوی انسان وجود داشته باشد، همین وی

چالش انساناست.  عصر  در  موجود  اجتماعی  های  تحوالت  و  محوری 

آور است، به خصوص برای کشورها و  گسترده بسیار زیاد و حتی دلهره

ها دست و پنجه نرم  ترین محرومیتجوامعی که با شدیدترین و و ناعادالنه 

کند، و حقیقت این است تر می کنند. ناامنی و قطبی شدن اوضاع را وخیممی 

آن را   عدم قطعیتخواهیم در میان این هم که شاید در بیشتر مواقع ما نمی 

این دوران   در  دهیم.  تعیین  می جدید، ما    نابسامانسامان  توانیم جهت را 

توانیم نتیجه را تضمین کنیم. خبر خوب این است که ما بیش می کنیم، اما ن

به ما در مسیریابی  داریم که  ابزارهایی  دیگری  و اصالح    از هر زمان 

کنند. اما جادوی فناوری به هر میزان که موثر باشد، هرگز  می مسیر کمک  

وجه  بتوانیم  اگر  نیست.  اعتماد  یا  جمعی  اقدام  خوب،  رهبری  جایگزین 

کند  و این گزارش سعی می   -ای را اصالح کنیم  انسانی مشکالت سیاره

آینده، هر چند  آن  -چگونگی همین کار را برجسته کند   ،  میناننااطوقت 

 بیشتر نویدبخش خواهد بود تا خطرناک، درست همانطور که باید باشد.
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 انسانی توسعه یهاشاخص
   

 
 توسعه شاخص

 انسانی 

 
 

 نابرابری  با  شده تعدیل انسانی  توسعه شاخص
 
 

 جنسیتی  توسعه شاخص
 
 

 جنسیتی  نابرابری شاخص
   

 

  a ی چندبعد فقر شاخص

 
 
 

 

 

   
 

 مقدار 

  
 

 مقدار 

  
b کلی  زیان 

(%) 

 رتبه  با تفاوت 
 توسعه شاخص

 bانسانی

  
 

 مقدار 

  
 

 cگروه

  
 

 مقدار 

  
 

 رتبه 

  
 

 مقدار 

  
 

 )%( سرشماری

  

 شدت
 )%( محرومیت

  
 و سال

 dبررسی
   2020–2009  2020–2009  2020–2009  2021  2021  2021  2021  2021  2021  2021  2021 انسانی  توسعه شاخص رتبه

2009–2020 
 بال بسیار انسانی توسعه

 ..   ..   ..   ..   3  0.018  2  0.967  3-  7.1  0.894  0.962 سوییس 1
 ..   ..   ..   ..   2  0.016  1  0.983  0  5.5  0.908  0.961 نروژ  2
 ..   ..   ..   ..   8  0.043  1  0.976  2  4.6  0.915  0.959 ایسلند  3
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   1  0.976  19-  13.0  0.828  0.952 (اداری  ویژه منطقه ) چین کنگ، هنگ 4
 ..   ..   ..   ..   19  0.073  2  0.968  6-  7.9  0.876  0.951 استرالیا  5
 ..   ..   ..   ..   1  0.013  1  0.980  3  5.3  0.898  0.948 دانمارك  6
 ..   ..   ..   ..   4  0.023  1  0.988  0  6.5  0.885  0.947 سوئد  7
 ..   ..   ..   ..   21  0.074  1  0.987  2  6.2  0.886  0.945 ایرلند  8
 ..   ..   ..   ..   19  0.073  1  0.978  1  6.3  0.883  0.942 آلمان  9

 ..   ..   ..   ..   5  0.025  2  0.968  1  6.7  0.878  0.941 هلند  10
 ..   ..   ..   ..   6  0.033  1  0.989  6  5.3  0.890  0.940 فنالند  11
 ..   ..   ..   ..   7  0.040  1  0.992  15-  13.0  0.817  0.939 سنگاپور  12
 ..   ..   ..   ..   10  0.048  1  0.978  1  6.7  0.874  0.937 بلژیک  13
 ..   ..   ..   ..   25  0.088  1  0.975  0  7.7  0.865  0.937 نیوزیلند  13
 ..   ..   ..   ..   17  0.069  1  0.988  1  8.1  0.860  0.936 كانادا  15
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.935 اشتاین  لیختن 16
 ..   ..   ..   ..   9  0.044  1  0.993  0  8.6  0.850  0.930 لوکزامبورگ  17
 ..   ..   ..   ..   27  0.098  1  0.987  1  8.5  0.850  0.929 بریتانیا  18
 ..   ..   ..   ..   22  0.083  2  0.970  2  8.1  0.850  0.925 ژاپن  19
 ..   ..   ..   ..   15  0.067  3  0.944  3-  9.4  0.838  0.925 کره  جمهوری  19
 ..   ..   ..   ..   44  0.179  1  1.001  5-  11.1  0.819  0.921 آمریکا  متحده  ایالت 21
 ..   ..   ..   ..   22  0.083  1  0.992  8-  11.3  0.815  0.919 اسرائیل  22
 ..   ..   ..   ..   42  0.167  1  0.980  2  7.5  0.849  0.918 مالتا  23
 ..   ..   ..   ..   18  0.071  1  0.999  13  4.4  0.878  0.918 اسلونی  23
 ..   ..   ..   ..   12  0.053  1  0.980  9  7.1  0.851  0.916 اتریش  25
 ..   ..   ..   ..   11  0.049  2  0.953  ..   ..   ..   0.911 عربي  متحده امارات 26
 ..   ..   ..   ..   14  0.057  1  0.986  12-  12.9  0.788  0.905 اسپانیا  27
 ..   ..   ..   ..   22  0.083  1  0.990  2  8.6  0.825  0.903 فرانسه  28
 ..   ..   ..   ..   35  0.123  2  0.972  2  8.6  0.819  0.896 قبرس  29
 ..   ..   ..   ..   13  0.056  2  0.970  7-  11.6  0.791  0.895 ایتالیا  30
 ..   ..   ..   ..   28  0.100  1  1.021  7  6.9  0.829  0.890 استوني  31
 ..   ..   ..   ..   34  0.120  1  0.989  14  4.4  0.850  0.889 چک  جمهوری  32
 ..   ..   ..   ..   32  0.119  2  0.969  4-  10.8  0.791  0.887 یونان  33
 ..   ..   ..   ..   31  0.109  1  1.008  4  6.8  0.816  0.876 لهستان  34
 ..   ..   ..   ..   46  0.181  3  0.927  ..   ..   ..   0.875 بحرین  35
 ..   ..   ..   ..   30  0.105  2  1.030  2  8.6  0.800  0.875 لیتواني 35
 ..   ..   ..   ..   59  0.247  4  0.917  ..   ..   ..   0.875 سعودی عربستان 35
 ..   ..   ..   ..   15  0.067  1  0.994  4-  10.7  0.773  0.866 پرتغال  38
 ..   ..   ..   ..   40  0.151  1  1.025  2  8.2  0.792  0.863 لتونی  39
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.858 آندورا  40
 ..   ..   ..   ..   26  0.093  1  0.995  4  7.1  0.797  0.858 كرواسي  40
 ..   ..   ..   ..   47  0.187  2  0.967  8-  15.6  0.722  0.855 شیلي 42
 ..   ..   ..   ..   54  0.220  1  1.019  ..   ..   ..   0.855 قطر  42
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.853 مارینو  سن 44
 ..   ..   ..   ..   45  0.180  1  0.999  8  5.3  0.803  0.848 اسلواکی  45
 ..   ..   ..   ..   55  0.221  1  0.987  6  6.4  0.792  0.846 مجارستان  46
 ..   ..   ..   ..   69  0.287  1  0.997  6-  14.5  0.720  0.842 آرژانتین  47
 ..   ..   ..   ..   65  0.272  3  0.937  7-  14.4  0.717  0.838 ترکیه  48
 M 2018  39.6  1.2  0.005  32  0.119  1  0.981  2  9.1  0.756  0.832 نگرو  مونته 49
 ..   ..   ..   ..   74  0.305  1  1.009  ..   ..   ..   0.831 كویت  50
 ..   ..   ..   ..   61  0.259  1  0.984  ..   ..   ..   0.829 دارالسالم  برونئی 51
 ..   ..   ..   ..   50  0.203  1  1.016  1  8.6  0.751  0.822 روسیه  فدراسیون  52
 ..   ..   ..   ..   67  0.282  1  0.994  1  10.7  0.733  0.821 روماني  53
 ..   ..   ..   ..   72  0.300  4  0.900  7-  13.2  0.708  0.816 عمان  54
 ..   ..   ..   ..   78  0.329  ..   ..   ..   ..   ..   0.812 باهاما  55
 e  0.5 e  35.6 e  2015 M 0.002  41  0.161  1  0.998  5  6.9  0.755  0.811 قزاقستان  56
 e  0.6 e  38.0 e  2011 M 0.002  81  0.344  1  0.985  ..   ..   ..   0.810 توباگو  و ترینیداد  57
 e,f  0.5 e,f  37.1 e,f  2018 M 0.002  60  0.256  1  0.996  17-  17.9  0.664  0.809 كاستاریكا  58
 ..   ..   ..   ..   58  0.235  1  1.022  3-  12.2  0.710  0.809 اوروگوئه  58
 ..   ..   ..   ..   29  0.104  1  1.011  10  5.3  0.765  0.808 بالروس  60
 ..   ..   ..   ..   96  0.392  1  1.017  19-  20.5  0.640  0.805 پاناما  61
 ..   ..   ..   ..   57  0.228  1  0.982  ..   ..   ..   0.803 مالزی 62
 e  0.3 e  36.6 e  2018 M 0.001  66  0.280  1  1.007  2-  12.0  0.706  0.802 گرجستان  63
                         

 ..   ..   ..   ..   82  0.347  2  0.973  11-  17.0  0.666  0.802 موریس  63
 

 ...دارد ادامه
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   2020–2009  2020–2009  2020–2009  2021  2021  2021  2021  2021  2021  2021  2021 انسانی  توسعه شاخص رتبه
2009–2020 

 e,g  0.1 e,g  38.1 e,g  2019 M 0.000  36  0.131  1  0.982  5  10.2  0.720  0.802 صربستان  63
 e  0.6 e  36.7 e  2019 M 0.002  79  0.333  1  1.012  2-  14.3  0.686  0.800 تایلند  66

 توسعه انسانی بسیار بال

 D 2017/2018  39.1  0.7  0.003  39  0.144  1  1.007  5  10.8  0.710  0.796 آلبانى  67

 ..   ..   ..   ..   52  0.210  1  0.995  2  11.8  0.701  0.795 بلغارستان  68
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.795 گرانادا  68
 h  2.5 h  34.2 h  2012 M 0.009  64  0.268  2  1.034  9-  16.8  0.657  0.790 باربادوس  70

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.788 باربودا  و  آنتیگوا  71
 f,i  0.9 f,i  34.2 f,i  2019 N 0.003  ..   ..   ..   ..   7-  15.8  0.661  0.785 سیشل 72

 N 2016  38.3  2.9  0.011  92  0.383  3  0.949  2-  13.6  0.676  0.782 سریالنكا  73

 h  2.2 h  37.9 h  2011/2012 M 0.008  38  0.136  3  0.940  0  13.2  0.677  0.780 هرزگوین  و  بوسني 74

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.777 نویس  و کیتس  سنت 75
 ..   ..   ..   ..   115  0.459  5  0.880  5  11.4  0.686  0.774 (اسالمی جمهوری ) ایران 76
 M 2012   34.4   0.2   0.001  49  0.200  1  1.012  18  6.1  0.726  0.773 اوكراین  77

 M 2018/2019  38.2  0.4  0.001  37  0.134  3  0.945  7  10.9  0.686  0.770 شمالی  مقدونیه 78

 k,l  3.9 k,l  41.4 k,l  2014 Nm 0.016  48  0.192  1  0.984  3-  15.2  0.651  0.768 چین 79

 M 2014   38.9   3.9   0.015  106  0.429  1  1.014  9-  19.4  0.618  0.767 دومنیكا  جمهوري  80

 M 2012  37.4  0.9  0.004  51  0.205  1  1.010  16  7.3  0.711  0.767 (جمهوری ) مولداوی 80

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.767 پالئو  80
 e  0.7 e  38.1 e  2019 M 0.003  73  0.303  2  0.961  ..   ..   ..   0.764 كوبا  83

 N 2018  39.6  7.4  0.029  90  0.380  2  0.950  3-  16.7  0.635  0.762 پرو  84

 D 2017/2018  36.2  0.2  0.001  53  0.216  1  1.001  13  9.4  0.688  0.759 ارمنستان  85

 h  6.6 h  39.0 h  2016 Nn 0.026  75  0.309  1  0.989  3-  18.1  0.621  0.758 مكزیك  86

 e,j,o   3.8 e,j,o  42.5 e,j,o  2015 No 0.016  94  0.390  1  0.994  20-  23.6  0.576  0.754 برزیل  87

 j  4.8   40.6 j  2017/2018 D 0.020  102  0.424  1  0.984  14-  21.7  0.589  0.752 كلمبیا  88

 ..   ..   ..   ..   94  0.390  2  0.970  ..   ..   ..   0.751 گرنادین  و  وینسنت سنت 89
 D 2016/2017  34.4  0.8  0.003  83  0.348  3  0.925  9-  20.5  0.594  0.747 مالدیو  90

 M 2018/2019  39.2  1.4  0.005  126  0.499  5  0.880  7-  19.7  0.598  0.745 الجزیره  91

 ..   ..   ..   ..   70  0.294  2  0.974  14  8.1  0.685  0.745 آذربایجان  91
 M 2019  38.1  0.9  0.003  160  0.631  2  0.965  11  10.6  0.666  0.745 تونگا  91

 f  0.2 f  34.0 f  2019 M 0.001  43  0.177  2  0.956  0  16.9  0.619  0.745 تركمنستان  91

 e  4.6 e  39.9 e  2013/2014 N 0.018  85  0.362  1  0.980  0  18.4  0.604  0.740 اكوادور  95

 P  7.3 P  38.8 P  2018 M 0.028  76  0.313  2  1.031  10  12.9  0.644  0.739 مغولستان  96

 f  5.2 f  37.6 f  2014 D 0.020  109  0.443  5  0.882  21-  29.0  0.519  0.731 مصر  97

 M 2018  36.5  0.8  0.003  61  0.259  3  0.931  7-  19.6  0.588  0.731 تونس  97

 ..   ..   ..   ..   77  0.318  3  0.931  ..   ..   ..   0.730 فیجی 99
 M 2018  39.4  2.9  0.011  105  0.427  1  1.001  18-  27.1  0.532  0.730 سورینام  99

 ..   ..   ..   ..   56  0.227  3  0.944  ..   ..   ..   0.727 ازبكستان  101
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.720 دومنیكا  102
 D 2017/2018  35.4  0.4  0.002  118  0.471  5  0.887  7  14.3  0.617  0.720 اردن  102
 P 2014  37.1  2.0  0.007  61  0.259  1  0.975  ..   ..   ..   0.718 لیبي  104

 M 2016  41.9  4.5  0.019  111  0.445  1  0.990  6-  18.8  0.582  0.717 پاراگوئه  105

 M 2019/2020  35.0  0.6  0.002  ..   ..   5  0.891  4-  18.3  0.584  0.715 فلسطین  دولت 106

 h  1.9 h  37.5 h  2012 M 0.007  91  0.381  1  1.011  8-  21.8  0.559  0.715 لوسیا  سنت 106

 M 2019/2020  38.8  1.7  0.007  114  0.454  1  0.978  3  17.2  0.591  0.714 گویان  108

 D 2016  39.8  6.3  0.025  97  0.405  3  0.944  22-  33.9  0.471  0.713 جنوبي آفریقای  109

 h  4.7 h  38.7 h  2014 N 0.018  80  0.335  1  0.990  5  16.6  0.591  0.709 جامائیكا  110

 ..   ..   ..   ..   99  0.418  2  0.957  13  13.3  0.613  0.707 ساموآ  111
 D 2012  44.7  15.6  0.070  140  0.541  4  0.908  3-  21.5  0.554  0.706 گابون  112

 ..   ..   ..   ..   108  0.432  5  0.882  ..   ..   ..   0.706 لبنان  112
 j  3.6 j  38.7 j  2017 D 0.014  110  0.444  3  0.941  4  17.0  0.585  0.705 اندونزی 114

 j  4.9 j  39.5 j  2013/2014 M 0.019  71  0.296  1  1.002  14  14.4  0.602  0.703 ویتنام  115

 توسعه انسانی متوسط

 j  5.8 j  41.8 j  2017 D 0.024  101  0.419  1  0.990  2  17.9  0.574  0.699 فیلیپین  116

 q  17.2 q  42.2 q  2015/2016 N 0.073  117  0.468  1  0.981  ..   ..   ..   0.693 بوتسوانا  117

 N 2016  41.7  9.1  0.038  99  0.418  2  0.964  1-  20.7  0.549  0.692 (ملیتی چند کشور ) بولیوی  118

 M 2018  36.3  0.4  0.001  87  0.370  2  0.966  23  9.4  0.627  0.692 قرقیزستان  118

 ..   ..   ..   ..   123  0.492  1  0.983  14  14.3  0.592  0.691 (بولیواری  جمهوری) ونزوئال  120
 M 2018  37.9  8.6  0.033  145  0.558  5  0.803  4  19.2  0.554  0.686 عراق  121

 D 2017  39.0  7.4  0.029  68  0.285  4  0.909  19  12.6  0.599  0.685 تاجیكستان  122

 M 2015/2016  39.8  4.3  0.017  86  0.364  1  0.975  1  21.7  0.535  0.683 بلیز  123

 r  6.4 r  42.0 r  2017/2018 P 0.027  104  0.425  5  0.861  4-  26.2  0.504  0.683 مراكش  123

 M 2014  41.3  7.9  0.032  88  0.376  2  0.964  5  18.8  0.548  0.675 سالوادور  ال 125

 D 2011/2012  45.3  16.5  0.074  102  0.424  2  0.956  1  22.6  0.516  0.667 نیکاراگوئه  126

 e  37.3 e  46.8 e  2010 M 0.175  98  0.415  3  0.937  6-  29.3  0.471  0.666 بوتان  127
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2009–2020 

 ..   ..   ..   ..   84  0.349  1  0.981  ..   ..   ..   0.662 ورد  کابو  128
 M 2019  42.2  24.6  0.104  131  0.530  5  0.898  0  23.9  0.503  0.661 بنگالدش  129

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   8  15.6  0.541  0.641 تووالو  130
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.639 مارشال  جزایر 131
 D 2015/2016  43.9  27.9  0.123  122  0.490  5  0.849  2-  25.0  0.475  0.633 هند  132

 M 2017/2018  45.1  24.6  0.111  130  0.529  3  0.946  6-  27.5  0.458  0.632 غنا  133

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.628 (فدرال ایالت) میکرونزی  134
 D 2014/2015  46.2  28.9  0.134  121  0.481  4  0.917  3-  26.6  0.460  0.627 گواتمال  135

 M 2018/2019  40.5  19.8  0.080  ..   ..   ..   ..   8  17.3  0.516  0.624 کیریباتی  136

 s  20.0 s  46.5 s  2011/2012 D 0.093  107  0.431  2  0.960  4  22.9  0.479  0.621 هندوراس  137

 M 2019  40.9  11.7  0.048  124  0.494  4  0.907  7  18.6  0.503  0.618 پرنسیپ  و سائوتومه 138

 D 2013  45.2  40.9  0.185  111  0.445  1  1.004  10-  34.6  0.402  0.615 نامیبیا  139

 M 2017  47.0  23.1  0.108  120  0.478  3  0.949  1  24.4  0.459  0.607 لئوس  خلق دموکراتیک  جمهوری  140

 D 2016  45.9  48.3  0.222  89  0.378  4  0.917  3-  27.5  0.440  0.607 شرقی  تیمور 140

 ..  e  ..e  ..e..  ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.607 وانواتو  140
 M 2019  42.5  17.5  0.074  113  0.452  3  0.942  0  25.4  0.449  0.602 نپال  143

 M 2014  42.3  19.2  0.081  138  0.540  1  0.986  3-  29.0  0.424  0.597 (پادشاهی) اسواتینی 144

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.596 استوایی گینه 145
 D 2014  45.8  37.2  0.170  116  0.461  3  0.926  11  19.2  0.479  0.593 کامبوج  146

 M 2019  42.6  25.8  0.110  134  0.532  2  0.961  4  22.8  0.458  0.593 زیمبابوه  146

 D 2015/2016  55.3  51.1  0.282  136  0.537  4  0.903  2-  30.5  0.407  0.586 آنگول  148

 D 2015/2016  45.9  38.3  0.176  125  0.498  3  0.944  ..   ..   ..   0.585 میانمار  149

 e  7.4 e  38.9 e  2009 P 0.029  119  0.477  5  0.825  ..   ..   ..   0.577 سوریه  عربی  جمهوری  150

 D 2018  53.2  43.6  0.232  148  0.565  5  0.885  6-  31.8  0.393  0.576 كامرون  151

 D 2014  45.6  37.5  0.171  128  0.506  3  0.941  3  25.9  0.426  0.575 كنیا  152

 M 2014/2015  46.0  24.3  0.112  147  0.564  3  0.934  5  24.3  0.432  0.571 کنگو  153

 D 2018  48.4  47.9  0.232  138  0.540  2  0.965  4-  31.0  0.390  0.565 زامبیا  154

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.564 سلیمان  جزایر 155
 D 2012  48.5  37.3  0.181  ..   ..   5  0.891  21-  44.4  0.310  0.558 کومور  156

 j  56.6 j  46.5 j  2016/2018 D 0.263  169  0.725  3  0.931  0  28.9  0.397  0.558 نو  ی گینه پاپوا 156

 M 2015  51.5  50.6  0.261  161  0.632  5  0.890  2-  30.0  0.389  0.556 موریتانی  158

 M 2016  51.2  46.1  0.236  155  0.613  5  0.887  8-  34.9  0.358  0.550 عاج  ساحل 159

 توسعه انسانی پایین 

 D 2015/2016  49.8  57.1  0.284  146  0.560  3  0.943  8  23.9  0.418  0.549 (متحده جمهوری) تانزانیا  160

 D 2017/2018  51.7  38.3  0.198  135  0.534  5  0.810  0  30.1  0.380  0.544 پاكستان  161

 M 2017  47.8  37.6  0.180  149  0.580  5  0.849  1-  31.0  0.372  0.539 توگو  162

 D 2016/2017  48.4  41.3  0.200  163  0.635  5  0.898  12-  38.9  0.327  0.535 هائیتي  163

 D 2018  54.8  46.4  0.254  168  0.680  5  0.863  7-  36.3  0.341  0.535 نیجریه  163

 D 2014/2015  47.5  54.4  0.259  93  0.388  2  0.954  11  24.7  0.402  0.534 رواندا  165

 D 2017/2018  55.0  66.8  0.368  152  0.602  5  0.880  7-  36.4  0.334  0.525 بنین  166

 D 2016  49.2  57.2  0.281  131  0.530  3  0.927  9  24.6  0.396  0.525 اوگاندا  166

 f  19.6 f  43.0 f  2018 M 0.084  144  0.557  1  0.985  5  27.6  0.372  0.514 لسوتو  168

 D 2015/2016  46.5  54.2  0.252  142  0.554  2  0.968  7  26.4  0.377  0.512 مالوی 169

 D 2019  51.7  50.8  0.263  131  0.530  5  0.874  2  30.7  0.354  0.511 سنگال  170

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.509 جیبوتی  171

 M 2014  53.4  52.3  0.279  141  0.553  5  0.870  1-  33.9  0.336  0.508 سودان  172

 M 2018  55.6  69.1  0.384  143  0.556  2  0.956  7  26.7  0.367  0.501 ماداگاسكار  173

 M 2018  49.0  41.6  0.204  153  0.611  4  0.924  4  30.4  0.348  0.500 گامبیا  174

 D 2019  53.3  68.7  0.367  129  0.520  4  0.921  8  27.1  0.363  0.498 اتیوپي  175

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   0.492 اریتره  176

 M 2018/2019  52.9  64.4  0.341  159  0.627  5  0.867  5-  36.6  0.306  0.483 بیسائو  گینه 177

 D 2019/2020  49.6  52.3  0.259  164  0.648  5  0.871  2  31.4  0.330  0.481 لیبریا  178

 M 2017/2018  51.3  64.5  0.331  151  0.601  5  0.885  7  28.8  0.341  0.479 (دموکراتیک جمهوری ) کنگو 179

 j  55.9 j  48.6 j  2015/2016 D 0.272  167  0.678  5  0.681  ..   ..   ..   0.478 افغانستان  180

 D 2019  49.5  59.2  0.293  162  0.633  5  0.893  0  35.2  0.309  0.477 سیرالئون  181

 D 2018  56.4  66.2  0.373  157  0.621  5  0.850  4-  35.7  0.299  0.465 گینه  182

 D 2013  50.6  48.5  0.245  170  0.820  5  0.496  1  32.5  0.307  0.455 یمن  183

 D 2010  62.2  84.2  0.523  157  0.621  4  0.903  5  29.8  0.315  0.449 بورکینافاسو  184

 D 2011  57.0  73.1  0.417  136  0.537  4  0.922  0  32.7  0.300  0.446 موزامبیك  185

 D 2018  55.0  68.3  0.376  155  0.613  5  0.887  2-  32.0  0.291  0.428 مالي  186

 D 2016/2017  54.4  75.1  0.409  127  0.505  3  0.935  3  29.1  0.302  0.426 بوروندی 187

 M 2018/2019  57.4  80.4  0.461  166  0.672  5  0.810  3-  40.6  0.240  0.404 مرکزی آفریقای  جمهوری  188

 D 2012  66.1  91.0  0.601  153  0.611  5  0.835  2  27.0  0.292  0.400 نیجر  189

 M 2019  61.4  84.2  0.517  165  0.652  5  0.770  1  36.3  0.251  0.394 چاد 190

 M 2010  63.2  91.9  0.580  150  0.587  5  0.843  1  36.4  0.245  0.385 جنوبی  سودان 191

 سایر کشورها یا مناطق

 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  (دموکراتیک خلق جمهوری ) کره .. 
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  موناکو  .. 
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  نائورو  .. 
 ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  سومالی  .. 

 ...دارد ادامه
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 dبررسی
   2020–2009  2020–2009  2020–2009  2021  2021  2021  2021  2021  2021  2021  2021 انسانی  توسعه شاخص رتبه

2009–2020 
                        ی توسعه انسانی هاگروه

 ---   36.6  0.5  0.002  ---   0.155  ---   0.986  ---   10.2  0.805  0.896 بال  بسیار انسانی توسعه
 ---   40.5  4.0  0.016  ---   0.329  ---   0.973  ---   16.8  0.627  0.754 بال  انسانی توسعه
 ---   44.7  26.7  0.119  ---   0.494  ---   0.880  ---   24.4  0.481  0.636 متوسط  انسانی توسعه
 ---   53.6  55.6  0.298  ---   0.577  ---   0.864  ---   30.7  0.359  0.518 پایین  انسانی توسعه
 ---   48.6  21.7  0.105  ---   0.487  ---   0.937  ---   21.5  0.538  0.685 توسعه  حال  در  كشورهای

                        مناطق

 ---   48.7  14.5  0.071  ---   0.536  ---   0.871  ---   24.6  0.534  0.708 عربی  کشورهای
 ---   42.5  5.4  0.023  ---   0.337  ---   0.978  ---   15.9  0.630  0.749 اقیانوسیه  و شرقی آسیای
 ---   38.0  1.0  0.004  ---   0.227  ---   0.961  ---   10.3  0.714  0.796 مرکزی آسیای /  اروپا

 ---   42.8  6.9  0.030  ---   0.381  ---   0.986  ---   20.3  0.601  0.754 کارائیب  و لتین امریکای 
 ---   45.2  29.0  0.131  ---   0.508  ---   0.852  ---   24.7  0.476  0.632 آسیا  جنوب
 ---   53.5  53.4  0.286  ---   0.569  ---   0.907  ---   30.0  0.383  0.547 آفریقا  صحرای  جنوب
 ---   52.3  53.2  0.278  ---   0.562  ---   0.894  ---   27.8  0.390  0.540 یافته  توسعه کمتر کشورهای
 ---   47.4  23.3  0.111  ---   0.461  ---   0.962  ---   23.7  0.557  0.730 توسعه  درحال ای جزیره  کوچک کشورهای
 توسعه  و اقتصادی  همکاریهای سازمان

0.899  
0.800  

11.0  
 ---  

0.985  
 ---  

0.185  
 ---  

0.023  
5.9  

39.4  
 --- 

 ---   48.6  21.7  0.105  ---   0.465  ---   0.958  ---   19.4  0.590  0.732 جهان 
  

 هایادداشت 
a های ها برای همه کشورها در دسترس نبودند، بنابراین در مقایسههمه شاخص

وزن   ندارد،  وجود  شاخص  یک  که  هنگامی  کرد.  احتیاط  باید  کشوری  بین 

مجموع  ها شاخص در  موجود  تنظیم    100ی  جزئیات    شود.میدرصد  برای 

شماره   فنی  گزارش  به  کنید:   5بیشتر  مراجعه  زیر  نشانی    در 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr2022_technical_notes.pdf 

  
b   انسانی تعدیل شده با بر اساس کشورهایی که برای آنها مقدار شاخص توسعه

 نابرابری محاسبه شده است. 
  

c  کشورها با انحراف مطلق از برابری جنسیتی در مقادیر شاخص توسعه انسانی

 شوند. میبه پنج گروه تقسیم 
d حرف  D  شاخصدادهدهنده  نشان مطالعات  به  مربوط  و  های  سالمت  های 

  Nی چندگانه،  ها ای شاخصهای خوشه های پیمایشدهنده داده نشان   M،  جمعیت

داده نشان نظرسنجیدهنده  ملیهای  داده نشان   Pو    های  بررسیدهنده  های  های 

ی ملی به ها سالمت خانواده و جمعیت پان عرب است.)برای فهرست بررسی

 (.  http://hdr.undp.org/en/mpi-2021-faqنشانی زیر مراجعه کنید:

e در  زیرا  است،  داده  رخ  زمانی  هر  در  که   گیردمی  نظر  در  را  کودکان  مرگ 

  . است  نشده آوری جمع کودکان مرگ تاریخ بررسی،
f هاي جامـد خانگـي. شاخص از دست رفته برای سـوخت 

g های شاخص  در   ها سنجش  نشدن  انجام دلیل  به  که  کودکانی  باالی   نسبت دلیل  به  

  چندگانه   هایشاخص  ایخوشه  پیمایش  بر  مبتنی  هایتخمین  ،اندنشده  دیده  تغذیه

 وزن  بدون  نمونه  حجم.  شود  تفسیر  احتیاط  با   باید  2019  سال  در  صربستان

 .است درصد 82.8 چندبعدی فقر محاسبه برای استفاده مورد
h .شاخص گم شده در مورد مرگ و میر کودکان 
i   .شاخص از دست رفته در حضور در مدرسه 

j .شاخص از دست رفته در تغذیه 
k ی ها ، مرگ و میر کودکان بر اساس فوتها با توجه به اطالعات موجود در داده

بررسی بین  داده  سالها رخ  مرگ    2014و    2012ی  ها ی  است.  شده  تهیه 

کودکان گزارش شده توسط یک مرد بالغ در خانواده به دلیل گزارش تاریخ  

  مرگ در نظر گرفته شد.
l .شاخص از دست رفته مسکن 

m 2016ژوئن   7های در دسترس در تاریخ بر اساس نسخه داده. 
n   و ملی بررسی سالمت  پیمایش  اساس  بر  چندبعدی  فقر  برآوردهای شاخص 

ها بر اساس پیمایش ملی بررسی سالمت و  است. تخمین 2016تغذیه در سال 

چندبعدی،    0.010،  2015تغذیه   فقر  شاخص  مقدار  برای   2.6برای 

چندبعدی،   فقر  در    3،207،000سرشماری  چندبعدی  فقر  سرشماری  برای 

برای سرشماری پیش بینی شده فقر چندبعدی در   3،317،000سال بررسی، 

برای جمعیت در فقر شدید   0.4برای شدت محرومیت،    40.2،  201۹سال  

برای سهم   3۹.۹برای جمعیت آسیب پذیر به فقر چند بعدی،  6.1چندبعدی،  

برای    36.3برای سهم محرومیت در آموزش و    23.8محرومیت در بهداشت،  

 ندارد زندگی. سهم محرومیت در استا 
o   این روش برای در نظر گرفتن شاخص گمشده برای تغذیه و شاخص ناقص

برای مرگ و میر کودکان تنظیم شد )تاریخ مرگ و میر کودکان در بررسی 

 جمع آوری نشد(. 
p   کند که در آن توالت چاله ای به  میشاخص بهداشتی از طبقه بندی ملی پیروی

 شود.میدر نظر گرفته  "بهبود نیافته"عنوان 
q   سال را که در پنج سال   5شاخص مرگ و میر کودکان تنها مرگ کودکان زیر  

ساله را که در دو سال گذشته    18تا    12و مرگ کودکان    اندگذشته درگذشته 

 دهد.مینشان  اندفوت کرده

r بع بهبود یافته ای برای شاخص بهداشت در نظر من  ها طبق گزارش ملی، توالت

 شوند.میگرفته 

s  شاخص از دست رفته در برق 

 

 
  

 :تعاریف

گیری میانگین موفقیت در سه  یک شاخص ترکیبی برای اندازه  شاخص توسعه انسانی:

زندگی طوالنی و سالم، دانش و استاندارد زندگی مناسب.    -بعد اساسی توسعه انسانی  

به   انسانی  توسعه  شاخص  محاسبه  نحوه  جزئیات  زیر  در   1 فنی گزارشبرای  سایت 

 مراجعه کنید:

 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf  

 برای  انسانی توسعه  شاخص مقدار :نابرابری با  شده تعدیل انسانی توسعه  شاخص

 محاسبه نحوه جزئیات برای. است شده تنظیم انسانی توسعه  اساسی بعد سه در ها نابرابری

 مراجعه زیر سایتدر    2  گزارش فنی به نابرابری با  شده تعدیل انسانی توسعه شاخص

 :کنید

 http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr2022_technical_notes.pdf  

 نابرابری  با  شده تعدیل انسانی توسعه شاخص مقدار بین اختالف درصد)%(  کلی: زیان

 .انسانی توسعه  شاخص مقدار و
 شاخص  در ها رتبه در تفاوت : انسانی توسعه: انسانی  توسعه شاخص رتبه  با  فاوت ت

 .انسانی توسعه  شاخص و نابرابری با  شده تعدیل انسانی توسعه 
 جزئیات  برای. انسانی توسعه شاخص مقادیر مرد به زن نسبت :جنسیتی  توسعه شاخص

 :کنید مراجعه زیر سایت در  3 گزارش فنی به جنسیتی توسعه شاخص محاسبه نحوه

http://hdr.undp.org/sites/ default/files/hdr2022_technical_notes.pdf  

کشورها با انحراف مطلق از برابری جنسیتی در  :جنسیتی  توسعه شاخصهای  گروه 

 با  کشورهایی شامل 1  گروه شوند. می  یمبه پنج گروه تقس یشاخص توسعه انسان یرمقاد

 مطلق  انحراف)  انسانی  توسعه  شاخص  دستاوردهای  در   مردان  و  زنان بین  بال  برابری

 و زنان بین باال به متوسط برابری با  کشورهایی شامل  2  گروه ،(درصد  2.5  از  کمتر

 گروه  ،(درصد  5-2.5  قمطل انحراف) انسانی توسعه  شاخص دستاوردهای در مردان

 توسعه  شاخص دستاوردهای در مردان و زنان بین متوسط برابری با  کشورهای شامل 3

 تا  متوسط برابری با  کشورهایی شامل 4 گروه ،(درصد 7.5-5 مطلق انحراف) انسانی

  7.5  مطلق انحراف) انسانی  توسعه  شاخص دستاوردهای در مردان و زنان بین  پایین

 در  مردان و زنان بین پایین برابری با  کشورهایی شامل 5  گروه و( درصد  10  تا 

 10 از بیش جنسیتی برابری  از مطلق انحراف) انسانی توسعه  شاخص دستاوردهای

 (.درصد

 موفقیت  در نابرابری کننده  منعکس که ترکیبی معیار یک :جنسیتی نابرابری شاخص

 .کار بازار و توانمندسازی باروری، سالمت : است  بعد  سه  در مردان و زنان بین

  . ها درصد جمعیت با فقر چندبعدی، تنظیم شده با شدت محرومیت  شاخص چندبعدی فقر:

به   چندبعدی  فقر  محاسبه شاخص  نحوه  سایت زیر  در    5  گزارش فنیبرای جزئیات 

 مراجعه کنید:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2022_technical_notes.pdf 

به عنوان   درصد. 33جمعیت با امتیاز محرومیت حداقل  سرشماری فقر چندبعدی:

سهمی از جمعیت در سال بررسی، تعداد افراد دچار فقر چندبعدی در سال بررسی و  

 شود. میبیان  201۹تعداد پیش بینی شده افراد فقیر چندبعدی در سال 

 در افراد توسط شده تجربه محرومیت امتیاز میانگین :چندبعدی فقر از محرومیت  شدت 

 .چندبعدی فقر
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 مقدار محاسبه برای آن یها داده از که شودمی اطالق پیمایشی و سال به:  12ستون  

 .است شده استفاده آن اجزای و  کشور فقر چندبعدی شاخص



  27 2021-2022گزارش توسعه انسانی 

 

 منابع و مآخذ 
 
 
 
 
 
 

Ahir, H., Bloom, N., and Furceri, D. 2018.  « شاخص 

 .https://ssrn.com/abstract=3275033. «جهانی عدم قطعیت
 
Andrew, A., Cattan, S., Costa Dias, M., 

Farquharson, C., Kraftman, L., Krutikova, S., 

Phimister, A., and Se- villa, A. 2020.  "با  کارهای تقسیم 

 اجباری  هایتعطیلی شرایط در جنسیت اساس بر خانه کارهای و مزد

 .آلمان بن،  کار،  اقتصاد موسسه ، IZA 13500 گفتگو مقاله." گیریهمه

https://ftp.iza.org/dp13500.pdf. 
 

Angelou, M. 1993.  یک کردن تجربه برای  ای انگیزه هیچ من 

 I Wouldn't Take Nothing For My)" ندارم متفاوت زندگی

Journey Now  .)"New York: Random House. 
 

Anis, F., and White, J. 2017. " در  ینام یارتباط  ابتکار 

 ,In Plows, V., and Whitburn, B., (eds.) "بنگالدش

Inclusive Education: Making Sense of Everyday 

Practice. , ،انتشارات: هلند روتردام Sense Publishers. 
 
Autor, D., Salomons, A., and Seegmiller, B. 2021.  

 مقاله." 2018-1940 جدید،  مشاغل محتوای و هاریشه: جدید مرزهای"

 .MA کمبریج،  ماساچوست،  فناوری موسسه عملیاتی، 
 
Baek, M., DiMaio, F., Anishchenko, I., Dauparas, 

J., Ovchinnikov, S., Lee, G. R., Wang, J., and 

others. 2021 ."استفاده  با پروتئین تعامالت و ساختارها دقیق بینی پیش 

 .876–871(: 6557) 373 پایه علوم." مسیره سه عصبی کهشب یک از
 

Baldassarri, D., and Page, S. E. 2021.  "خطرات  و ظهور 

(: 50)118 علوم ملی آکادمی مقاالت مجموعه." جهان  شدن قطبی

e2116863118. 
 

Barro, R. J., and Lee, J. W. 2018.  ی هاداده  مجموعه 

  .http://www. بازویراسته نسخه 2018 ژوئن آموزشی،  دستاوردهای

 .2022 آوریل 7 در شده مشاهده
 
Bauer، AM، Edgeworth، M.، Edwards، LE، Ellis، 

EC، Gibbard، P .و Merritts، DJ 2021.  «محوریانسان :

 .Nature 597(7876 :)332« عصر؟ یا رویداد
 

BIS (المللی بین یهاحساب تسویه بانک .)مرتبط  مالی هایریسک. 2021 

 سوئیس  بازل، .  گیریاندازه هایروش – اقلیم با
 
Black, R., Busby, J., Dabelko, G. D., de Coning, C., 

Maalim, H., McAllister, C., Ndiloseh, M., and 

others. 2022 .استکهلم،. مخاطرات جدید  عصر در امنیت: صلح محیط 

 .استکهلم صلح تحقیقات المللی بین موسسه
 
Boese, VA, Alizada, N., Lundstedt, M., Morrison, 

K., Natsika, N., Sato, Y., Tai, H., and Lindberg, SI 

  ماهیت؟  تغییر حال در خودکامگی: 2022 دموکراسی گزارش  .2022

 .گوتنبرگ دانشگاه در دموکراسی انواع مؤسسه: سوئد گوتنبرگ، 
 
Bollen، J.، Ten Thij، M.، Breithaupt، F.، Barron، AT، 

Rutter، LA، Lorenzo-Luaces، L. ، و Scheffer، M. 

 دهدمی نشان را موجی تاریخی زبانی سوابق».  2021

 علوم ملی آکادمی مقاالت مجموعه. اخیر یهادهه در شناختی یهاتحریف

118(30 :)e2102061118. 
 

Brynjolfsson، E. 2022.  هوش  خطرات و نویدها: تورینگ تله 

 (.2022 بهار) Daedalus.  مانندانسان مصنوعی
 

Clark, W. C., and Harley, A. G. 2020.  "به : پایداری علم 

 .386–331(: 1) 45 منابع و زیست محیط ساالنه بررسی." سنتز یک سوی
 

Connolly، EJ و Jackson، DB 2019  ."در  نوجوانان عضویت 

 و  روانی سالمت رفتار،  بر آن نامطلوب پیامدهای و کاریبزه هایباند

 کیفری  عدالت."خانواده درون تحلیل یک: بزرگسالی در آنان جسمانی  سالمت

 .1586-1566(: 11) 46 رفتار و
 

De Coning, C. 2018.  "94 المللی بین امور." تطبیقی صلح تثبیت 

(2 :)301-317. 
 
Demeke، HB، Merali، S.، Marks، S.، Pao، LZ، Rome-

ro، L.، Sandhu، P.، Clark، H. ، روند". 2021. همکاران و 

 طول در بهداشتی مراکز  میان در دور راه از سالمت خدمات از استفاده

 گزارش." 2020 نوامبر 6 - ژوئن 26 متحده،  ایاالت - 19-کووید گیریهمه

 .244-240(: 7) 70 میر و مرگ و ابتال هفتگی
 

Diamond, L. 2015.  «مجله «. دموکراتیک  رکود با شدن رو به رو 

 .155-141(: 1) 26 دموکراسی
 

Etheridge, B., and Spantig, L. 2020.  "در  جنسیتی شکاف 

 عملیاتی  مقاله." بریتانیا از شواهدی: 19-کووید  شیوع طول در روانی رفاه

ISER 2020-08 ، و  اجتماعی تحقیقات موسسه اسکس،  دانشگاه 

 https://lisaspantig.com/wp. انگلستان کولچستر،  اقتصادی، 

-content/uploads/UK_gendergap_covidecon.pdf. 

 
 المللی بین صندوق) IFAD ، (متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان) فائو

 برنامه ) WFP ، (متحد ملل کودکان صندوق) یونیسف ، (رزیکشاو توسعه

 امنیت  وضعیت. 2021(. جهانی بهداشت سازمان) WHO و( غذا جهانی

 ی ها رژیم برای غذایی یهاسیستم تغییر: 2021 جهان در  تغذیه  و غذایی

 .رم.  صرفه به مقرون سالم غذایی
 
Folke, C., Polasky, S., Rockström, J., Galaz, V., 

West- ley, F., Lamont, M., Scheffer, M., and others. 

–Ambio 50(4 :)834." محوریانسان عصر بیوسفر در ما آینده". 2021

869. 
 

Geraci، A.، Nardotto، M.، Reggiani، T. ، و Sabatini، 
 IZA گفتگو مقاله«. اجتماعی سرمایه و باند پهن اینترنت. ». 2018

 .آلمان بن،  کار، اقتصاد موسسه ، 11855

https://ftp.iza.org/dp11855.pdf. 
 

Gill, I., and Saavedra, J. 2022.  یک دادن  دست از حال در ما 

. فوریه 1 ، [وبالگ] صدا.« 19-کووید ویرانگر تأثیرات: هستیم نسل

https://blogs.worldbank.org/voices/ we-are-losing-

generation-devastating-impacts-covid-19 
 .2022 مه 6 در شده مشاهده 

 1 کاری گروه گزارش مورد در دبیرکل بیانیه. 2021. متحد ملل سازمان

IPCC آگوست 9. ششم ارزیابی فیزیک علم مبنای مورد در. 
https://www.un.org/sg/en/content/secretary-generals-

statement-the-ipcc-working-group-1-report-the-

physical-science-basis-of-the-sixth-assessment.  بازدید 

 .2022 آگوست 24 در

 

 در  دبیرکل اظهارات»  ;WHO 2022a.&nbsp. متحد ملل سازمان

. ژوئن 8. «جهانی بحران به واکنش گروه گزارش دومین آغاز

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-

06-08/secretary-generals-remarks-the-launch-of-the-

second-brief-the-global-crisis-response-group. در  بازدید 

 .2022 آگوست 24

 
 در وزیران نشست در دبیرکل سخنان» .2022c. متحد ملل سازمان

 .May 18 «[.شد ارائه که همانطور] غذایی امنیت جهانی اقدام  فراخوان

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-

05-18/secretary-generals-remarks-the-global-food-

security-call-action-ministerial-delivered 24 در بازدید 

 .2022 آگوست

 
Haelermans، C.، Korthals، R.، Jacobs، M.، de 

Leeuw، S.، Vermeulen، S.، van Vugt، L.، Aarts، B.، 

 گیری همه  زمان در آموزش در نابرابری شدید  افزایش". 2022. همکاران و

 .PLOS ONE 17 (2 :)e0261114." 19-کووید
 

Hammad, M, Bacil, F., and Soares, FV 2021.  های شیوه 

 گیری همه  زمان در جتماعی هایحمایت هایبرنامه در هانوآوری - بعدی

 برنامه : برازیلیا و نیویورک.  60 تحقیق گزارش.  آن از فراتر و 19-کووید

 .فراگیر رشد برای المللی بین سیاست مرکز و متحد ملل سازمان توسعه
 

Hammarberg، K.، Tran، T.، Kirkman، M. ، و Fisher، 

J. 2020  ."و  افسردگی  مهم بالینی عالئم در سنی و جنسیتی یهاتفاوت 

 یک: 19-کووید یهامحدودیت اول ماه در استرالیا مردم بین در اضطراب

 .BMJ 10 (11 :)e042696." ملی بررسی
 

Hinrichs، K. 2021.  "بازنشستگی  حقوق قوانین در اخیر اصالحات 

." کلی مرور یک. جدید یها گیری جهت بیشتر،  یهاچالش: اروپا در

 .422–409(: 3) 55 اجتماعی مدیریت و سیاستگذاری
 

Hoff, K., and Walsh, J. S. 2019.  تغییر  قانون،  کارکرد سومین 

 بانک  ، 8954 سیاست تحقیقات عملیاتی مقاله. است فرهنگی یهامقوله

 .سی دی واشنگتن جهانی، 
 

Hughes، TP، Anderson، KD، Connolly، SR، Her-on، 

SF، Kerry، JT، Lough، JM، Baird، AH 2018. همکاران و .

 عصر  در هامرجان انبوه شدن سفید زمانی و مکانی الگوهای"

 .83-80(: 6371) 359 پایه علوم." محوریانسان
 

Hyde, S. D. 2020.  المللی بین محیط در دموکراسی نشینی عقب .

 .1196-1192(: 6508) 369 پایه علوم
 

: سالمندان برای اجتماعی یهاحمایت". 2018 کار المللی بین سازمان

 ی گذارسیاست مقاله." 2019-2017 یگذار سیاست آمار و روندها

 ژنو . 17 اجتماعی هایحمایت

https://ftp.iza.org/dp13500.pdf
https://ftp.iza.org/dp13500.pdf
http://www.barolee.com/
https://lisaspantig.com/wp-content/uploads/UK_gendergap_covidecon.pdf
https://ftp.iza.org/dp11855.pdf
https://ftp.iza.org/dp11855.pdf


  2021-2022 انسانی توسعه گزارش 28

. ILO- STAT داده پایگاه. 2022 کار جهانی سازمان

https://ilostat.ilo.org/data/. 2022 آوریل 14 در شده مشاهده. 
 

IMF (پول المللی بین صندوق .)2021a. "2021 اکتبر مالی نظارت :

 .سی دی واشنگتن، ." عمومی یهابودجه اعتبار تقویت
 

IMF (پول المللی بین صندوق .)2021b. انداز اقتصاد پایگاه داده چشم

جهانی. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-

database/2021/October.  2022 آوریل 21مشاهده شده در. 
 

IMF (پول المللی بین صندوق .)اقتصاد ازاندچشم داده پایگاه. 2022 

 /https://www.imf.org/en. جهانی

Publications/WEO/weo-database/2022/April.   مشاهده

 .2022 آوریل 21شده در 
 

IPBES (و  زیستی  تنوع زمینه  در دولتی بین سیاست-علمی پلتفرم 

 تنوع مورد  در جهانی ارزیابی گزارش .2019a(. اکوسیستمی خدمات

 تنوع زمینه در دولتی بین سیاست-علمی پلتفرم اکوسیستم خدمات و زیستی

 .آلمان بن، . اکوسیستمی خدمات و تیزیس

 https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673. 
 

IPBES (و  زیستی  تنوع زمینه  در دولتی بین سیاست-علمی پلتفرم 

 گزارش  گذارانسیاست برای خالصه .2019b(. اکوسیستمی خدمات

-علمی پلتفرم اکوسیستمی خدمات و زیستی تنوع مورد در جهانی ارزیابی

. اکوسیستمی خدمات و زیستی تنوع زمینه در دولتی بین گذاریسیاست

 آلمان بن، 
 

IPCC (اقلیم تغییر مورد در دولتی بین هیئت .)اقلیم تغییر. 2021 

 ژنو.  گذاران سیاست برای ای خالصه: فیزیکی علم مبنای: 2021
 

IPU (پارلمانی بین اتحادیه .)ده  پایگاه دا. 2022Parline: بندی  رتبه 

-https://data.ipu.org/women .ملی یهاپارلمان در زنان ماهانه

ranking. 2022 آوریل 14 در شده مشاهده. 
 
Jenner, L. C., Rotchell, J. M., Bennett, R. T., 

Cowen, M., Tentzeris, V., and Sadofsky, L. R. 

 از استفاده با انسان ریه بافت در میکروپالستیک تشخیص"  .2022

 .154907: 831 زیست محیط کل علم ".μFTIR سنجیطیف
 

Kimbrough, K. 2021.  مشاغل  تقاضای که هستند هاییبخش این 

 «.یابدمی افزایش آنها در سبز

 https://www.we 

forum.org/agenda/2021/09/sectors-where-green-

jobs- -are-growing-in-demand/. آگوست 24 در بازدید 

2022. 
 

." است مهم روانی بهداشت: سرمقاله". Lancet  .2020 جهانی سالمت

The Lancet Global Health  8(8:) E1352. 
 
Levin, A. T., Owusu-Boaitey, N., Pugh, S., 

Fosdick, 
B. K., Zwi, A. B., Malani, A., Soman, S., and 

others. 2022 ."حال در کشورهای در 19-کووید  بیماری بار ارزیابی 

." عمومی سیاست پیامدهای و متاآنالیز سیستماتیک،  بررسی: توسعه

 .BMJ 7 (5 :)e008477 جهانی سالمت
 

Mach، KJ و Field، CB 2017  ." ارزیابی بعدی لنس سوی به ".

 .597–569: 42 منابع و زیست محیط ساالنه بررسی
 
Maguen, S., Metzler, T. J., Litz, B. T., Seal, K. H., 

Knight, S. J., and Marmar, C. R. 2009.  "کشتار تأثیر 

 استرس  مجله." مرتبط عملکردهای و روان سالمت عالئم بر جنگ در

 .443–435(: 5) 22 تروماتیک
 

 

 

 

Mathieu, E., Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E., Roser, 

M., Hasell, J., Appel, C., Giattino, C., and Rodés-

Guirao,2021 .L." .19-کووید واکسیناسیون جهانی پایگاه". 
 .953–947: 5 انسان رفتار نیچر،  نشریه

 
Newson, J., Pastukh, V., Sukhoi, O., Taylor, J., 

and Thiagarajan, T. 2021.  2020 جهان روانی وضعیت .
Sapiens Labs. https://sapienlabs.org/wp-

content/uploads/2021/03/Mental-State-of-the-
World-Report-2020-1.pdf 

 
Nydegger, L. A., Quinn, K., Walsh, J. L., Pacella- 

LaBarbara, M. L., and Dickson-Gomez, J. 2019.  

 نوجوانان  میان در بزهکاری و روان سالمت متعدد،  روانی یهاآسیب

 .898–890(: 6) 32 تروماتیک استرس مجله. تبهکار باندهای عضو
 

 .OECD.Stat. 2022 توسعه و اقتصادی یهاهمکاری سازمان

https://stats.oecd. org. 2022 آوریل 7 در شده مشاهده. 
 
Okonjo-Iweala, N., Shanmugaratnam, T., and 

Sum- mers, L. H. 2021.  «برای گراییچندجانبه بازاندیشی 

 .9–4: دسامبر توسعه،  و مالی امور«. گیریهمه دوران
 

Ord, T. 2020.   بشریت آینده و وجودی خطر: پرتگاه  .Abingdon, 

UK: Bloomsbury. 
 

Osman, S., and Wood, J. 2018.  "باندهای  در عضویت 

 بر سیستماتیک مروری: منفی عاطفه و روانی یهابیماری خالفکار، 

(: 3) 17 قانونی پزشکی روان بهداشت المللی بین مجله." موجود مطالعات

223–246. 
 
Østby, G., Aas Rustad, S., and Arasmith, A. 

." 2020 - 1990 مسلحانه یهادرگیری از دیده آسیب کودکان"  .2021

 .اسلو اسلو،  صلح تحقیقات موسسه ، 4 تعارض روندهای
 

PAHO (پانامریکایی بهداشت سازمان .)رویداد کارشناسان در. 2019 

 علت روانی بهداشت مشکالت: "گویندمی PAHO هدایت شورای جانبی

 ."است جهان سراسر در هاناتوانی اصلی

 https://www3.paho.org/hq/index. 

php?option=com_content&view=article&id=15481: 

mental-health-problems-are-the-leading-cause-of -

disability-worldwide-say-experts-at-paho-directing -

council-side-event&Itemid=72565&lang=en.   دسترسی 

 .2022 ژوئن 25 در
 
Palozzi, G., Schettini, I., and Chirico, A. 2020.  

 یک هاییافته : بهداشتی هایمراقبت به دسترسی پایدار هدف تقویت"

 در  دور راه از پزشکی از استفاده درباره شده انجام مطالعات بررسی

 .3318(: 8)12 پایداری." روستایی مناطق
 

Payne, B., and Bellamy, R. 2014.  "تنفسی  یهاویروس 

 14 بالینی پزشکی" باشد؟ هوشیار عالئمی چه به نسبت باید پزشک: جدید

(6 :)s12–s16. 
 
Pereira, L., Frantzeskaki, N., Hebinck, A., Charli-

Jo- seph, L., Drimie, S., Dyer, M., Eakin, H., and 

others. 2020 ."مهم یهادرس : رشد حال در کننده دگرگون فضاهای 

 .178–161(: 1) 15 پایداری علوم." جهانی جنوب در مورد 9 از
 
Pinto, P., Hammond, D., Killelea, S., and Etchell, 

A. 2021.  برای  مقدماتی مقاله. شدن قطبی با همراه پیشرفت تضاد 

 دفتر–متحد ملل توسعه برنامه ، 2021-2022 انسانی توسعه گزارش

 .نیویورک انسانی،  توسعه گزارش
 

Polak, S., and Trottier, D., (eds.). 2020 .و خشونت 

 تأثیر،  تاریخچه، : اجتماعی  یهارسانه در( ترولینگ) اینترنتی آزارواذیت

 .آمستردام دانشگاه  انتشارات: آمستردام.  آنالین سرکوب تأثیرات و
 

 
 

Pörtner, H. O., Scholes, R. J., Agard, 

J., Archer, E., Arneth, A., Bai, X., 

Barnes, D., and others. 2021 ."با آموزشی کارگاه گزارش 

 پلتفرم." اقلیم تغییر و زیستی تنوع مورد در IPBES-IPCC حمایت

 بن،  اکوسیستم،  خدمات و زیستی تنوع زمینه در دولتی بین سیاست-علمی

.  ژنو هوا،  و آب تغییرات مورد در دولتی بین هیئت و آلمان، 

https://ipbes.net/sites/default/files/2021-

06/20210609_workshop_report_embargo_3pm_CE

ST_10_june_0.pdf 
 

Potts، LC، and Henderson، C. 2021.  "ی هاکمپین ارزیابی 

 بهداشت." جهانی تغییر زمان: کنیا و  غنا در انگ ضد اجتماعی بازاریابی

 .BMC 21 :886 عمومی
 

Power, K. 2020.  «ها خانواده و زنان مراقبتی بار 19-کووید گیریهمه 

 .73–67(: 1) 16 سیاست و عمل علم، : پایداری.« است داده افزایش را
 

Reinhart, C., and Graf von Luckner, C. 2022.  " بازگشت 

 .فوریه 14 ، [وبالگ] سوم جهان از صداهایی." جهانی تورم
https://blogs.worldbank.org/voices/return-global-

inflation. 2022 آگوست 24 در بازدید. 
 

Saavedra, J. 2021.  "بذرهای  و: نابرابر و خاموش آموزشی بحران 

. ژانویه 5 ، [وبالگ] جهانی توسعه برای آموزش." آن حل راه

https://blogs.worldbank.org/education/silent-and-

unequal-education-crisis-and-seeds-its-solution  

 .2022 آگوست 24 در بازدید
 

Satake, K. 2014.  "خطر کاهش و سونامی و زلزله علوم در پیشرفت 

: 1 زمین علوم مقاالت." 2004 سال در هند اقیانوس سونامی زمان از بالیا

15. 
 

Seedat, S., and Rondon, M. 2021.  "کار  بار و زنان بهزیستی 

 .The BMJ 374 :n1972." مزد بدون
 

Shiller, R. J. 2019.  «کاولز  بنیاد بحث برای مقاله« روایی اقتصاد 

 .تی سی نیوهیون،  اقتصاد،  در تحقیقات برای کاولز بنیاد ییل،  دانشگاه ، 2069
 

Sonter, L. J., Dade, M. C., Watson, J. E., and Valenta, 
K K. 2020. RK "برای را معدنی تهدیدات تجدیدپذیر،  یها انرژی تولید 

 Nature Commu- nications." کرد خواهد تشدید زیستی تنوع

11(1 :)1–6. 
 

Statista. 2022 .از  جهان سراسر ی هوشمند درها"تعداد اشتراک تلفن 

 .https://www.statista." 2027 تا 2016

com/statistics/330695/number-of-smartphone-users 

-worldwide/. 2022 ژوئیه 13 در شده مشاهده. 
 

Toor, J., Echeverria-Londono, S., Li, X., Abbas, K., 

Carter, E. D., Clapham, H. E., Clark, A., and others. 

 کشور 112 در پاتوژن 10 واکسیناسیون با یافته نجات یهاندگیز". 2021

 .Elife 10." 19-کووید از قبل جهان در
 

Tunyasuvunakool, K., Adler, J., Wu, Z., Green, T., 

Zie- linski, M., Žídek, A., Bridgland, A., and others. 

." انسانی پروتئوم برای پروتئین ساختار دقیق بسیار بینی پیش". 2021

Nature  596(7873 :)590–596. 
 

. مالی  امور و انرژی غذا،  بحران به متحد ملل سازمان جهانی واکنش گروه

 بحران بزرگترین با نفر  میلیاردها: اوکراین در جنگ جهانی تاثیر". 2022

 .Brief 2, New York." هستند روبرو نسل یک در زندگی هزینه
 

UN Women (و جنسیتی برابری برای متحد ملل سازمان نهاد 

 زنان  علیه خشونت: سایه  گیریهمه بررسی .2021a(. زنان توانمندسازی

 .نیویورک.  19-کووید طول در

 

 

 
 

 

UN Women (زنان توانمندسازی و جنسیتی برابری برای متحد ملل سازمان نهاد .)

2021b. جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه داشته  تأثیرات  19-دهند که کوویدها نشان میررسی»ب

-https://data.unwomen.org/resources/ surveys-show-covid است.«

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
https://blogs.worldbank.org/education/silent-and-unequal-education-crisis-and-seeds-its-solution
https://blogs.worldbank.org/education/silent-and-unequal-education-crisis-and-seeds-its-solution
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific


  29 2021-2022گزارش توسعه انسانی 

19-has-gendered-effects-asia 
-and-pacific. 2021 اکتبر 1 در شده مشاهده. 

UNDESA (متحد ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی امور اداره .)

2022a. نیویورک. 2022 جهانی اقتصاد ازاندچشم و وضعیت .

https://www.un.org/ 

development/desa/dpad/publication/world-economic 
-situation-and-prospects-2022/. 2022 مه 4 در شده مشاهده. 

 

UNDESA (متحد ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی امور اداره .)

2022b. نیویورک .  2022 بازبینی: جهان جمعیت ازاندچشم .

https://population 
.un.org/wpp/. 2022 ژوئیه 11 در شده مشاهده. 

 
 از  فراتر: 2019 انسانی توسعه گزارش. 2019. متحد ملل توسعه برنامه

 در  انسانی توسعه در نابرابری: امروز از فراتر ها، میانگین از فراتر درآمد، 

 .نیویورک.  یکم و بیست قرن
 

: بعدی مرز: 2020 انسانی توسعه  گزارش. 2020. متحد ملل توسعه برنامه

 .نیویورک.  محوریانسان عصر و انسانی توسعه
 

 عصر  در انسانی امنیت برای جدید تهدیدات. 2022. متحد ملل توسعه برنامه

 .نیویورک.  بیشتر همبستگی به نیاز: محوریانسان
 

 موسسه ( متحد ملل سازمان یفرهنگ و علمی آموزشی،  سازمان) یونسکو

 .داده انبوه دانلود سرویس  ، UIS دهنده توسعه پورتال. 2022. آمار
https://apiportal.uis.unesco.org/bdds. 28 به دسترسی 

 .2022 آوریل
 

UNHCR (پناهندگان برای متحد ملل سازمان عالی کمیساریای .)2022 .

UNHCR  :"جاشدگان اجباری  تعداد بیها، مجموع  اوکراین و سایر درگیری

بیانیه مطبوعاتی،   "میلیون نفر رساند. 100را برای نخستین بار به بیش از 

 مه.  23

https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e

4/unhcr-ukraine-other-conflicts-push-forcibly-

displaced-total-100-million.html. ژوئیه 25 در شده مشاهده 

2022. 

 یک  از جلوگیری". 2020(. متحد ملل سازمان کودکان صندوق) یونیسف

 تجسم و بازیابی پاسخ،  برای اقدام شش شامل برنامه یک: کووید گمشده نسل

 .نیویورک." کودک هر برای گیریهمه  از پس دنیای مجدد
 

UNSD (متحد ملل سازمان آمار بخش .)ارقام  یهاداده پایگاه. 2022 

 .http:// unstats.un.org/unsd/snaama. ملی یهاحساب اصلی

 .2022 آوریل 27 در شده مشاهده
 
van Panhuis, W. G., Grefenstette, J., Jung, S. Y., 

Chok, N. S., Cross, A., Eng, H., Lee, B. Y., and 

others. 2013 ."تا  1888 سال از متحده ایاالت در واگیر یهابیماری 

 .2158–2152(: 22)369 نیوانگلند پزشکی مجله ." کنون
 
Wade, M., Prime, H., Johnson, D., May, S. S., 

Jenkins, 
J. M., and Browne, D. T. 2021.  "بر 19-کووید متفاوت تاثیر 

: 275 پزشکی و اجتماعی  علوم." مرد و  زن مراقبان روان سالمت

113801 . 
 

Wagner-Pacifici, R. 2017.  شیکاگو،  چیست؟ رویداد یک 

 شیکاگو  دانشگاه انتشارات: ایلینوی
 

Watson, B., and Osberg, L. 2017.  «هم در یا و التیام 

 اجتماعی علوم." مکرر اقتصادی ناامنی روانی سالمت پیامدهای شکستن؟

 .127–119: 188 پزشکی و
 
Watson، OJ، Barnsley، G.، Toor، J.، Hogan، AB، 

Winskill، P .و Ghani، AC 2022.  " سال اولین جهانی تأثیر 

 ی هابیماری." ریاضی سازی مدل مطالعه یک: 19-کووید واکسیناسیون

 .النست عفونی
 

Weiss, B. 2022.  "طور  به هاآمریکایی زندگی گذشته سال 10 چرا 

 .The Atlantic, 11 April." است بوده احمقانه فرد به منحصر
 

: 19-کووید و روان سالمت"  .2022a.  ژنو بهداشت،  جهانی سازمان

. علمی خالصه." گیریهمه تأثیر از اولیه شواهد

https://www.who.int/ publications/i/item/WHO-2019-

nCoV-Sci_Brief-Mental_ health-2022.1. 3 در شده مشاهده 

 .2022 مارس

: جهانی روان بهداشت گزارش .2022b. ژنو بهداشت،  جهانی سازمان

. ژنو. همه برای روان سالمت تحول

https://www.who.int/publications/i/ 

item/9789240049338. 2022 ژوئن 22 در شده مشاهده. 
 

WHO (جهانی بهداشت سازمان) ، ملل سازمان کودکان صندوق) یونیسف 

 بخش و جهانی بانک گروه ، (متحد ملل جمعیت صندوق) UNFPA ، (متحد

 هایسال بین مادران میر و مرگ روند. 2019. متحد ملل سازمان جمعیت

 صندوق  یونیسف،  بهداشت،  جهانی سازمان برآوردهای: 2017 تا 2000

 .متحد ملل سازمان جمعیت بخش و جهانی بانک گروه متحد،  ملل جمعیت
 .بهداشت جهانی سازمان: ژنو

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/327596.  مشاهده 

 .2022 فوریه 7 در شده
 

 .سیدی  واشنگتن. جهانی توسعه یهاشاخص داده پایگاه. 2022. جهانی بانك
 

Xue, B., and McMunn, A. 2021.  "در  جنسیتی یهاتفاوت 

 در 19-کووید قرنطینه در روانی پریشانی و دستمزد  بدون یهامراقبت

 PLOS ONE 16 (3.)." بریتانیا
 

Youngs, R. 2020.  «کرونا سایه در جهانی مدنی جامعه در«. مقدمه  .

 .المللی بین صلح برای کارنگی بنیاد: سی دی واشنگتن: سی دی واشنگتن، 
 

Zaremba, H. 2022.  «انقالب  از تر عظیم سبز گذار: کری جان 

-https://oilprice.com/Energy/Energy «.بود خواهد صنعتی

General/John-Kerry-Green-Transition-Will-Be-

Bigger-Than-The-Industrial-Revolution.html. در  بازدید 

 .2022 آگوست 24
 

Zeifman, I. 2017.    ربات ترافیک  ."  201۶"گزارش 

https://www. imperva.com/blog/bot-traffic-report-2016/. 

 .2022 ژوئن 8 مشاهده شده در
 

Zuboff, S. 2019.  آینده  برای مبارزه: نظارتی  داری سرمایه عصر 

 .عمومی امور: نیویورک.  قدرت جدید مرز در انسانی

https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-gendered-effects-asia-and-pacific
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/
https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/wpp/
http://unstats.un.org/unsd/snaama
http://unstats.un.org/unsd/snaama
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327596
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327596
https://apps.who.int/iris/handle/10665/327596
https://www.imperva.com/blog/bot-traffic-report-2016/


 2021-2022 انسانی توسعه گزارش 30

 

 2021  انسانی، توسعه  شاخص یهارتبه  کلید

 

 180 افغانستان 

 67 آلبانی 

 ۹1 الجزیره 

 40 آندورا 

 148 آنگول

 71 آنتیگوا و باربودا 

 47 آرژانتین 

 85 ارمنستان 

 5 استرالیا 

 25 اتریش 

 ۹1 جمهوری آذربایجان 

 55 باهاما 

 35 بحرین 

 12۹ بنگالدش

 70 باربادوس 

 60 بالروس 

 13 بلژیك 

 123 بلیز 

 166 بنین

 127 بوتان 

 118 بولیوی )کشور چند ملیتی( 

 74 بوسني و هرزگوین 

 117 بوتسوانا 

 87 برزیل 

 51 برونئی دارالسالم 

 68 بلغارستان

 184 بورکینافاسو 

 187 بوروندی 

 128 کابو ورد

 146 کامبوج 

 151 كامرون 

 15 كانادا 

 188 جمهوری آفریقای مرکزی 

 1۹0 چاد

 42 شیلي 

 7۹ چین

 88 كلمبیا 

 156 کومور 

 153 کنگو

 کنگو  

 )جمهوری دموکراتیک( 

17۹ 

 58 كاستاریكا 

 15۹ ساحل عاج 

 40 كرواسي 

 83 كوبا 

 2۹ قبرس

 32 جمهوری چک 

 6 دانمارك 

 171 جیبوتی 

 102 دومنیكا 
 

 80 جمهوري دومنیكا 

 ۹5 اكوادور 

 ۹7 مصر 

 125 ال سالوادور 

 145 گینه استوایی 

 176 اریتره 

 31 استوني 

 144 اسواتینی )پادشاهی( 

 175 اتیوپي 

 ۹۹ فیجی

 11 فنالند

 28 فرانسه

 112 گابون 

 174 گامبیا 

 63 گرجستان 

 ۹ آلمان

 133 غنا

 33 یونان 

 68 گرانادا 

 135 گواتمال 

 182 گینه

 177 بیسائو گینه 

 108 گویان 

 163 هائیتي 

 137 هندوراس 

هنگ کنگ، چین )منطقه  
 ویژه اداری( 

4 

 46 مجارستان 

 3 ایسلند

 132 هند

 114 اندونزی 

 76 ایران )جمهوری اسالمی( 

 121 عراق

 8 ایرلند 

 22 اسرائیل 

 30 ایتالیا 

 110 جامائیكا 

 1۹ ژاپن 

 102 اردن

 56 قزاقستان

 152 كنیا 

 136 کیریباتی 

  کره )جمهوری دموکراتیک خلق( 

 1۹ جمهوری کره 

 50 كویت 

 118 قرقیزستان 

جمهوری دموکراتیک خلق  
 لئوس

140 

 3۹ لتونی 

 112 لبنان 

 168 لسوتو 
 

 178 لیبریا 

 104 لیبي 

 16 لیختن اشتاین 

 35 لیتواني 

 17 لوكزامبورگ 

 173 ماداگاسكار 

 16۹ مالوی 

 62 مالزی 

 ۹0 مالدیو 

 186 مالي 

 23 مالتا 

 131 جزایر مارشال 

 158 موریتانی 

 63 موریس 

 86 مكزیك 

میکرونزی )ایالت  

 فدرال( 

134 

 

 80 مولداوی )جمهوری( 

  موناکو 

 ۹6 مغولستان 

 4۹ مونته نگرو 

 123 مراكش

 185 موزامبیك 

 14۹ میانمار 

 13۹ نامیبیا 

  نائورو 

 143 نپال 

 10 هلند

 13 نیوزیلند

 126 نیکاراگوئه 

 18۹ نیجر 

 163 نیجریه 

 78 مقدونیه شمالی 

 2 نروژ 

 54 عمان

 161 پاكستان 

 80 پالئو 

 106 دولت فلسطین

 61 پاناما 

 156 ی نو پاپوا گینه

 105 پاراگوئه 

 84 پرو 

 116 فیلیپین

 34 لهستان

 38 پرتغال 

 42 قطر

 53 روماني 

 52 فدراسیون روسیه 

 165 رواندا 

  75 سنت کیتس و نویس 
 

 106 سنت لوسیا 

سنت وینسنت و  

 گرنادین 

8۹ 

 

 111 ساموآ 

 44 سن مارینو 

 138 سائوتومه و پرنسیپ 

 35 عربستان سعودی 

 170 سنگال 

 63 صربستان

 72 سیشل 

 181 سیرالئون 

 12 سنگاپور 

 45 اسلواکی 

 23 اسلونی 

 155 جزایر سلیمان 

  سومالی 

 10۹ آفریقای جنوبي 

 1۹1 سودان جنوبی 

 27 اسپانیا 

 73 سریالنكا 

 172 سودان

 ۹۹ سورینام

 7 سوئد

 1 سوییس 

 150 جمهوری عربی سوریه 

 122 تاجیكستان 

 160 تانزانیا )جمهوری متحده( 

 66 تایلند 

 140 تیمور شرقی 

 162 توگو 

 ۹1 تونگا 

 57 ترینیداد و توباگو 

 ۹7 تونس 

 48 ترکیه 

 ۹1 تركمنستان

 130 تووالو 

 166 اوگاندا 

 77 اوكراین 

 26 امارات متحده عربي 

 18 بریتانیا 

 21 ایالت متحده آمریکا 

 58 اوروگوئه 

 101 ازبكستان 

 140 وانواتو 

 ونزوئال )جمهوری بولیواری( 

 

120 

 

 115 ویتنام 

 183 یمن

 154 زامبیا 

 146 زیمبابوه 



 

United Nations Development Programme 

One United Nations Plaza 

New York, NY 10017 

www.undp.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در  تقریبا   که 19-کووید گیریهمه کنیم می زندگی  هانگرانی از سرشار جهانی در ما

 ادامه  بینی پیش غیرقابل طور به  است، شده انسانی توسعه در  تغییر باعث کشوری هر

 موجب را انسانی  بیشتر تألم و  رنج جهان، نقاط دیگر  و اوکراین در  جنگ. دهدمی 

 طور به هاسیل و هاطوفان ها،سوزی جنگل زمین، کره سابقه بی  گرمای. است شده

 معضالت این همه . آوردمی  در صدا به را ای سیاره یهایستمس خطر زنگ ای فزاینده

 زنندمی  دامن زندگی  یهاهزینه  بحران  به هم با شودمی  احساس جهان  سراسر در  که

 .کنندمی  ترسیم را حیات نابسامان و عدم قطعیتعصر  از تصویری و

 

 خود به ایتازه  شوم هایشکل امروزه آن ابعاد اما نیست، تازه ایپدیده عدم قطعیت

 تاریخ  در قبال   که است ظهور حال در جدیدی« عدم قطعیت مجموعه. »است گرفته

 و فشارها: دهدمی  تشکیل را آن متقابل و ثبات بی رشته سه. است نداشته سابقه بشر

 گسترده  اجتماعی  تحوالت پیگیری پوسن،آنترو کننده ثبات بی  ای سیاره یها نابرابری

 .کننده تشدید و گسترده شدن قطبی  و فشارها این کاهش برای

 
 آید، می  وجود به آن واسطه به که جدیدی بحران هر و جدید عدم قطعیت مجموعه این

 جهان  سراسر در هاانسان زندگی  شدن نابسامان موجب و انسانی  توسعه از مانع

 توسعه شاخص مقادیر بار، نخستین برای و ،19-کووید گیریهمه  پی  در. شودمی 

 2021   سال در  کشورها از بسیاری. یافت کاهش متوالی  سال دو برای جهانی  انسانی 

 گیری، همه  از قبل حتی . کردند  تجربه را انسانی توسعه شاخص  در مداوم کاهش

 به  نسبت مردم از بسیاری. بود افزایش حال در جا همه در تقریبا   نی ناام  احساس

 عقب دیگر، معکوس روند یک در و کنند،می  بیگانگی  احساس خود سیاسی  یهانظام

 .است شده بیشتر جهان در دموکراتیک نشینی 

 

 کشورها  از بسیاری گریبان که سیاسی  فریبی عوام و شدن قطبی  ناامنی، فضای این در

 - دارد وجود نیز نویدی اما. هستند خطرناک جدید هایعدم قطعیت است، هگرفت را

 حکایات ساختن و نهادهایمان تطبیق و بازسازی مان،آینده دوباره تجسم برای فرصتی 

. کنیم خلق قائلیم ارزش چیزهایی  چه برای و  هستیم کسی  چه  که  باره این در  جدیدی

 سرشار  جهان این در بخواهیم اگر که تاس  راهی  است، جلو به رو امیدبخش مسیر این

  .کنیم دنبال باید کنیم، پیشرفت درپی  پی  تحوالت  از
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